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Nieuwjaars speech De Kracht van Samen 

 

De kracht van samen: op de Ledenraadsvergadering van juni 2016 is dit thema gekozen door uw 

vertegenwoordigers in de Ledenraad. Het is een thema dat perfect aansluit bij de huidige 

ontwikkeling van onze vereniging. Met een beetje drama zou ik zelfs willen zeggen: een thema van 

levensbelang voor Vrouwen van Nu. 

 

Tijdens de vele ontmoetingen met leden in het land  het afgelopen jaar, waren de veranderingen die 

nodig zijn om Vrouwen van Nu ook in de toekomst actief en levend te houden, vaak onderwerp van 

gesprek. Veranderingen brengen onrust en onrust roept vaker wij-zij denken op. 

Wij tegenover zij, de afdeling tegenover het landelijk, oudere leden tegenover jongere vrouwen, 

vrouwen die alles bij het oude willen houden tegenover vrouwen die alles willen omgooien. De 

tegenstellingen worden uitvergroot, wat ons verbindt verdwijnt dan naar de achtergrond. 

Vreemd is dit niet in tijden van verandering. Je weet wat je hebt, ook al hapert dat steeds meer, het 

voelt vertrouwd.  Je weet niet wat je krijgt. En dat geeft een gevoel van onzekerheid. Wijzen naar ‘de 

anderen’ die dat zouden veroorzaken, gebeurt dan vaker dan samen op zoek gaan naar nieuwe 

mogelijkheden. 

En toch is dat laatste wat ons als Vrouwen van Nu te doen staat. Met de kracht van samen de 

toekomst in. Een toekomst van continuïteit én verandering. 

 

Vrouwen van Nu, dat voelt als een warme deken, een warm bad, is een vaak gehoord geluid. Dat is 

een groot goed in de huidige samenleving van individualisme en een groeiend aantal eenzamen. De 

wereld voor elkaar een beetje mooier maken, te beginnen in onze eigen leefomgeving; het klinkt zo 

eenvoudig en is tegelijkertijd zo waardevol. De kracht van samen komt hierin al decennia lang tot 

uitdrukking. Laten we dat vooral vasthouden. Ook voor de toekomst. 

De toekomst, wat vraagt die van ons?  

Het dalend aantal leden vraagt onze aandacht. Met 45.000 leden zijn we nog steeds de grootste 

vrouwenvereniging van Nederland. En daar zijn we trots op. De uitdaging voor de nabije toekomst is 

om dat te blijven! Door nieuwe leden en door dingen anders te doen. 

Om nieuwe, veelal jongere  leden te krijgen, zullen we aantrekkelijk moeten zijn in ons aanbod. En 

dat betekent investeren in nieuwe initiatieven, ondanks dalende inkomsten uit contributie. Moeten 

dingen anders? Is de organisatievorm van een vereniging wel aantrekkelijk voor jongere vrouwen? 

Zijn netwerken het wenselijke alternatief? En hoe zorgen we ervoor dat niet-leden ons zien met al 

onze mooie activiteiten? Hoe kunnen we zichtbaar worden. Zo zichtbaar dat niemand meer tegen u 

zegt: Vrouwen van Nu, nooit van gehoord. 

Minder leden betekent ook minder inkomsten. Naast inzetten op nieuwe leden zullen we ook op 

zoek moeten naar nieuwe bronnen van inkomsten. In het Jaarplan 2017 worden meerdere 

mogelijkheden genoemd, waar we mee aan de slag gaan dit jaar. 

 

De kracht van samen, dat gaat in de eerste plaats over vertrouwen in elkaar. 

Er op vertrouwen dat de ander naar eer en geweten het beste probeert te doen. Het beste voor onze 

vereniging, voor onze leden. Vertrouwen betekent niet dat je kritiekloos moet zijn. Integendeel, 

vanuit vertrouwen is het belangrijk om kritisch te blijven, scherpe vragen te stellen, het gesprek aan 



te gaan. Niet om de ander ergens van te beschuldigen of om gelijk te krijgen, maar om samen de 

goede weg te vinden.  

Vertrouwen gaat hand in hand met een positieve houding, met positief denken. Kijken naar wat goed 

gaat, waar we trots op mogen zijn als Vrouwen van Nu. Van daaruit ontstaat de kracht van samen. 

 

Het Landelijk Bestuur en het team van het landelijk bureau hebben in december 2016 een 

bezinningsdag gehad. Centraal stond die dag de kracht van samen op basis van vertrouwen en 

positief denken. Om van daaruit na te denken over de toekomst van de vereniging. 

In 2017 willen we dat graag met alle vrouwen van nu en met andere geïnteresseerde vrouwen doen. 

Te beginnen op 12 mei. U bent allemaal van harte uitgenodigd om mee te denken over de positie van 

netwerken als alternatieve organisatievorm binnen onze vereniging. 

En in het najaar wordt een grote bijeenkomst georganiseerd voor iedereen die wil meedenken over 

de toekomst van Vrouwen van Nu. De uitkomsten van die dag zijn de basis voor het 

Meerjarenbeleidsplan 2019 – 2022 dat onze directeur daarna gaat schrijven.  

 

Er staat veel te gebeuren. En dat past ook bij een actieve levende vereniging! Continuïteit hoort daar 

ook bij. In juni neemt onze voorzitter na zes jaar afscheid van het Landelijk Bestuur. De Ledenraad 

heeft in februari haar akkoord gegeven op de voordracht van de kandidaat die Tineke Luijendijk gaat 

opvolgen. Het is Margreet Oostenbrink, vrouw van nu en ervaren in het leiden van 

veranderingsprocessen. Tot het aftreden van Tineke medio juni loopt zij mee om goed ingewerkt aan 

de slag te kunnen met de vele vernieuwende initiatieven met behoud van het goede! 

 

Ex president Barack Obama zei in zijn afscheidstoespraak begin dit jaar: “Veranderingen vinden 

alleen plaats wanneer gewone mensen meedoen, betrokkenheid tonen en samen die verandering 

eisen. Blijf niet klagen aan de zijlijn, doe mee! Dat is de enige manier waarop onze democratie goed 

functioneert.” 

Het hadden de woorden van het Landelijk Bestuur kunnen zijn.  

Wij gaan ervoor, doet u mee met de kracht van samen? 

 

 




