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V

oorwoord

Met veel plezier willen wij, het huidige bestuur van Stichting
Vrouwennetwerk Hoger Overheids Management (HOM),
met een kort woord dit lustrumboek bij jullie introduceren.
In deze uitgave kijken we terug op de afgelopen 25 jaar
HOM, staan we stil bij het heden en blikken we vooruit naar
de toekomst. Hiermee ontstaat een mooie doorgaande lijn
die de ontwikkeling/groei van HOM zichtbaar maakt.

Bestuur HOM: v.l.n.r. Marja van de Braak, Anke Schueler, Ylona Meurs en Karola Rentenaar

In het hoofdstuk Verleden staan we stil bij
de vraag waarom het HOM ook al weer was
opgericht. Ook kijken we samen terug op een
aantal van de hoogtepunten uit deze jaren.
In dit hoofdstuk vertelt (mede)oprichtster
Mirande Smidt hoe het netwerk is ontstaan.
In het hoofdstuk Heden ligt de focus op het
jaarthema van 2017: GROEI! Wat zijn onze
doelstellingen nu en wat hebben wij in dit
lustrumjaar aan activiteiten ontplooid? Daar
waar het bij de oprichting nog vaak voorkwam dat onze leden binnen hun organisatie
de enige vrouw in een managementpositie
waren, is dat nu wel anders. Een van onze leden
kreeg laatst te horen dat bij gelijke geschiktheid een man de voorkeur had omdat de hele
top van de (zorg)organisatie uit vrouwen
bestond! Maar betekent dat dan dat we er zijn?
Om de vraag te kunnen beantwoorden gaan
we samen in onze glazen bol kijken en nemen
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je mee op reis naar de Toekomst van het
HOM. Is een dergelijk netwerk nog wel nodig
en zo ja hoe moeten we dat dan (digitaal)
organiseren?
Een paar van onze leden – Liesbeth Bloemen,
Janny Flierjans en Mirande Smidt – hebben
wij bereid gevonden om hier ook iets over te
delen met ons in de Intermezzo’s.
Als bestuur hebben wij dit boekje met veel
liefde en plezier gemaakt en we hopen dat de
lezer het met net zoveel plezier leest.
Namens het bestuur HOM,
Karola Rentenaar (voorzitter)
Anke Schueler (secretaris)
Marja van de Braak (penningmeester)
Ylona Meurs (lid)
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V

erleden

Wij staan in dit hoofdstuk stil bij de vraag waarom het HOM
ook al weer was opgericht. En we kijken samen terug op een
aantal van de hoogtepunten uit deze jaren.

De Stichting Vrouwennetwerk Hoger Overheids Management (HOM) is
bij akte opgericht op 8 oktober 1992 en bestaat in 2017 25 jaar. Volgens
de oprichtingsakte had de stichting als doel:
vv
vv
vv

vv

Het bevorderen van wederzijdse kennisverbreding en verdieping;
Het verkrijgen van nieuwe inzichten en ideeën;
Het werken aan de verbetering van de eigen management- en
bestuurskwaliteiten;
Het bevorderen van loopbaanmogelijkheden voor vrouwen
werkzaam in een managementfunctie of in een bestuursfunctie,
met voldoende ervaring om actief deel te nemen aan de doelstelling van het netwerk.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
vv
vv
vv

Het houden van bijeenkomsten en lezingen;
Professionele inbreng van deelnetwerkers;
Informele informatie-uitwisseling.

Voorblad originele oprichtingsakte
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Mirande Smidt (mede-oprichtster en eerste voorzitter van HOM)
vertelt hoe het netwerk is ontstaan:

Mirande Smidt

“In 1991 volgden vijf vrouwelijke managers
in de Publieke sector als eerstejaars een
Masters degree Public Management aan de
Universiteit Twente evenals drie vrouwelijke
managers in het tweede jaar.

droevig gesteld was met het aantal vrouwe
lijke leidinggevenden en bestuurders bij de
Overheid. Nederland liep daarin zowel in
Europees als mondiaal verband hopeloos
achter.

In het verleden was ik al, als een van de
weinige hoogopgeleide vrouwen daar, voor
zitter van de Emancipatiecommissie van de
PTT geweest. De jaren daarna verzorgde ik,
vanuit de Stichting van het adviesbureau
van de VNG, veel managementopleidingen
in de hele Publieke sector. Bij elkaar aan
ongeveer 3000 mannen en… zo’n 30 vrou
wen. Die vaak tegen de zelfde zaken aan
liepen maar allemaal dachten dat het aan
hen lag omdat ze meestal de enige vrou
welijke leidinggevende in hun organisatie
waren. Zelf was ik inmiddels ook door
gegroeid naar een managementfunctie bij
het adviesbureau, ook daar de enige vrouw.

Op basis daarvan rijpte de gedachte een
netwerk voor vrouwelijke leidinggevenden
op te zetten die in de hele Publieke sector
werkzaam waren. Uit oogpunt van solida
riteit werd besloten zich als netwerk aan
te sluiten bij Stichting Vrouwennetwerk
Nederland (SVN). Vanaf voorjaar 1992 was
Stichting HOM definitief in oprichting, de
stukken werden 7 oktober bij de notaris
getekend en eind oktober was er dan de
eerste ledenvergadering. De twintig eerste
leden waren voor de helft afkomstig uit
SVN en voor de andere helft onder meer
via de Staatsalmanak en een publicatie in
Binnenlands Bestuur verkregen.

De vrouwen uit de Masteropleiding her
kenden dat bij zichzelf. Ze ontdekten dat
zij, ondanks hun uiteenlopende werkvelden
(zorg, onderwijs, gemeente, provincie, rijk
en adviesraden), zeer veel gemeenschap
pelijke raakvlakken hadden. Gelijktijdig
kwam er een nota van Binnenlandse Zaken
uit, waarin geconcludeerd werd dat het

Het netwerk kreeg toen de volgende doel
stellingen: het bevorderen van zinvolle
contacten met vrouwelijke managers en
bestuurders binnen de Publieke sector, het
bespreken van overheidspecifieke manage
mentproblemen en het ondersteunen en
stimuleren van de doorstroming van capa
bele vrouwen vanaf schaal 13.”

Eerste lustrumbijeenkomst in 1997
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Lustrumnieuws van Stichting Vrouwennetwerk Nederland (SVN) in verband met
haar 15-jarig bestaan in 1995. HOM was indertijd een deelnetwerk.
10

11

T

erugblik

In het kader van het 25-jarig jubileum van HOM hebben
we op 8 maart 2017 (wereldvrouwendag!) vier oud
bestuursleden – Tonny Filedt Kok, Hennie de Boer, Riky
Boom en Annemarie Roggeveen – bereid gevonden deze
avond aan te schuiven en met ons van gedachten te wisselen
over het HOM. We kijken met hen terug (schets van hun
tijdperk en hun motivatie om lid te worden) maar natuurlijk
ook vooruit. Hoe zien zij de toekomst van HOM en welke
tips hebben ze voor ons?

De dames komen uit verschillende tijdperken.
In de begintijd van het HOM waren vrouwelijke bestuurders in overheidsland nog bijzonder (pioniers) en veel van hen waren de eerste
vrouw in het managementteam. In de gezondheidszorg waren helemaal geen vrouwen
aan de top. Een van de dames hoorde van het
netwerk en was meteen geïnteresseerd. In die
tijd speelde het vrouwenvoorrangsbeleid en
een van de oud-bestuursleden is daardoor vrij
snel opeens in een managementfunctie terecht
gekomen. Voor hen vormde het netwerk
een essentieel steunpunt op hun eenzame
positie. Het netwerk kwam maandelijks bij
elkaar en het was vanzelfsprekend om er dan
ook echt te zijn. Leden die niet waren gekomen
werden opgebeld door het bestuur, het was
minder vrijblijvend dan nu het geval is. Het
gezamenlijk beeld is al terugkijkend dat het in
die tijd echt pionieren was voor deze vrouwen.
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Terugkijkend op hun hoogtepunten in de
eerste vijftien jaar horen we verhalen over de
ontmoetingen bij hotel Smits tegenover het
station in Eindhoven. Over Sybilla Dekker
en Neelie Smit-Kroes die indertijd gasten
waren bij het HOM. Over het 5-jarig lustrum
waarbij een groot aantal (later) landelijk
bekende bestuurders aanwezig waren. Over
het 10-jarig lustrum bij het ministerie van
Verkeer en Waterstaat waar wel 150 gasten
aanschoven. Over boeiende werkbezoeken in
de Bijlmerbajes maar ook dat indertijd echt
vacatures via het netwerk vervuld werden.
De dames zijn indertijd lid geworden van
HOM omdat ze elkaar wilden treffen. Ze
zochten steun en informatie bij elkaar met als
gezamenlijke achtergrond de overheid maar
ook hun ambities. Er zijn periodes geweest
waarbij de doelstelling van HOM diffuus
was en dat daar indringend over gesproken

13

werd. Zo groeide een aantal dames door en
ontstond er een mismatch met starters. Voldoende raakvlakken met elkaar houden om
ervaringen en vragen met elkaar te kunnen
delen is belangrijk. Ook vonden sommige
de diversiteit en de mindset – kom je halen
(ook acquisitie) of brengen – in de groep te
breed. Dit ook naar aanleiding van de vraag
of leden lid mochten blijven nadat ze de overheid verlaten hadden. Schaal 12 wel of niet
als ondergrens voor toelating tot het HOMnetwerk behouden is in het verleden besproken, maar uiteindelijk is er nooit aan getornd.
De meningen waren verdeeld of deze breedte
nu wel of niet meerwaarde heeft, maar duidelijk is dat je het daar in ieder geval over moet
hebben met elkaar.

Publicaties

In het verleden heeft het HOM diverse publicaties verzorgd. Zo was er een boekwerk
waarin alle leden stonden vermeld, met naast
contactgegevens ook carrière en huidige
functie. En bij een vorig jubileum werd een
magazine opgeleverd om het jubileum te
memoreren. Een van de oud-bestuursleden
had deze publicaties meegenomen naar de
bijeenkomst. Al met al een heel boeiende
interactieve avond waarbij vooral onze
oud-bestuursleden
indruk maakten. Wat
een krachtige en inspirerende vrouwen.
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Mirande Smidt vertelt verder over de beginperiode:
“De eerste vijf jaar van haar bestaan groeide
het netwerk HOM voorspoedig. Niet alleen
managers maar ook bestuurders (o.a. burge
meesters en wethouders) werden regelmatig lid.
Veel energie werd er door het bestuur in gesto
ken om meer vrouwen op (hogere) leiding
gevende functies te krijgen. Mail bestond nog
niet. Er was intensief contact met headhunters
bureaus. Dit had resultaat. Meestal wisten de
vrouwen niet eens dat ze door het HOM op die
stoel waren gekomen. Daarnaast was er een
mentorensysteem opgezet omdat juist vrouwen
snel van hun leidinggevende functies verdreven
werden. Zo schoot het natuurlijk niet op.
De contacten met de politiek bleken essentieel
te zijn om vrouwen op leidinggevende plekken
te krijgen en te houden. Ondergetekende was
net lid van het politiek-bestuurlijk samenwer
kingsverband op dit vlak tussen de partijen,
PVO (Politiek Vrouwen Overleg). Er werd
intensief samengewerkt met het HOM. Dit
resulteerde in een gezamenlijke lustrumviering
‘Topbestuur en Management’ in oktober 1997.
Bekende namen op die dag: Herman Wijffels,
Winny Sorgdrager, Annemarie Jorritsma,
Karin Adelmund en Yvonne van Rooy.

Voorzitter Mirande Smidt (links) met minister Winny Sorgdrager

In 2000 nam ik afscheid als voorzitter en
waren er ruim honderd leden. Daarvan waren
er meestal ongeveer 20 tot 25 aanwezig op een
vergadering. In 1999 had bij HOM de mail zijn
intrede gedaan. Er werd veel telefonisch onder
ling afgehandeld, mede door het Netwerkboekje
van HOM waarin achtergrond, ervaring en
wat te bieden aan de leden gedrukt stond.
Er waren ook andere tendensen merkbaar.
Een verschuiving van vrouwen uit vooral de
gehele Publieke sector (meer carrièremogelijk
heden) naar vrouwen alleen afkomstig van
Overheden. Later tevens een verschuiving
van ook politiek bestuurders naar alleen over
heidsmanagers. Was het bij aanvang juist de
bedoeling dat ook interimmanagers (ook een
carrièremogelijkheid) die in de Publieke sector
werkzaam waren lid konden worden, later
werd dat meer beperkt.
Geleidelijk aan bleven steeds meer (hoog opge
leide) vrouwen werken en kwamen er steeds
meer op leidinggevende en bestuurlijke functies
terecht. De noodzaak van een vrouwennetwerk
leek minder belangrijk. Vrouwen sloten zich
aan bij netwerken in hun organisatie, bij
gemengde netwerken als de Rotary of hadden
er simpelweg geen tijd meer voor naast hun
werk. Toen vanuit Stichting VrouwenNetwerk
Nederland (SVN) individueel lidmaatschap van
hun organisatie een harde en dure eis werd,
zorgde dat voor een behoorlijke leegloop bij
HOM. Enige tijd later hield SVN (1979-2002)
op te bestaan en ging het HOM zelfstandig
verder. En bestaat anno 2017 nu 25 jaar.”

Brief ter gelegenheid van eerste lustrum HOM in 1997, ieder lid
kreeg een speciaal ontworpen speld (zie foto)
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H

oogtepunten
van 25 jaar HOM

Terugkijkend op 25 jaar bijeenkomsten van het HOM zien
we een hele reeks indrukwekkende namen voorbijkomen van
vrouwen die we als gast(spreekster) mochten ontvangen.

Zoals (niet uitputtend): Sybilla Dekker, Neelie
Smit-Kroes, Hedy D’Ancona, Rita Verdonk,
Margreeth de Boer, Liesbeth Spies, Inge Brakman en Saskia Stuiveling. Door de jaren heen
hebben ook onze eigen (oud-)leden, en via
hun eigen werk en/of privé-netwerken ook
andere boeiende professionele vrouwen,
regelmatig boeiende verhalen met ons gedeeld
over hun (loopbaan)ontwikkeling.

Netwerkbijeenkomst 13 april 2014

Ook waren er gezamenlijke bijeenkomsten
met andere netwerken, waaronder het Haagse
Vrouwennetwerk, de Vereniging VrouwenNetwerk Amsterdam, het Vrouwennetwerk
van Wageningse Ingenieurs, het Vrouwen
Netwerk Utrecht Domstad en Vrouwennetwerk Rijnstreek.
Traditiegetrouw houden we al jaren, meestal
in juni, een excursie waarbij we op stap gaan
naar bijzondere organisaties of omgevingen

zoals mooie natuurgebieden, het calamiteiten
ziekenhuis van Defensie, een mooi historisch
fort in de Hollandse Waterlinie, de Arnhem
Mode Biënnale, een ontdekkingstocht oud
Utrecht, de Landschapstriënnale in Elst en
nog veel meer. Ook de verschillende bedrijfsbezoeken (Waterwingebiedbedrijf, TNO, VAM,
Staatsbosbeheer, Prodemos met bezoek aan
Ridderzaal en rondje Binnen
hof) waren
erg leerzaam en informatief. En als laatste
maar zeker niet onbelangrijk hadden we
ook gewoon echte netwerkavonden waarbij
er geen spreekster was, maar we wel de tijd
hadden om meer diepgaand met elkaar in
gesprek te gaan.
Hierna gaan we iets dieper in op een aantal
van deze meer recente hoogtepunten.

Netwerkbijeenkomst 10 september 2014
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22 november 2012: Feestavond 20-jarig jubileum met Inge Brakman, lid
raad van commissarissen bij DSM en voorzitter van het Rode Kruis
de zorg. Als het niet met mensen was dan wel
met dieren. Toen Inge wat ouder werd had
ze inmiddels zoveel bloed gezien, dat ze toch
maar iets anders is gaan doen. Zij heeft openhartig verteld over dat zij lang niet wist wat ze
wilde worden en dat eigenlijk nog steeds niet
goed weet. Zij is min of meer in het wereldje
van Toezicht gerold en heeft ontdekt dat haar
dat wel kan bekoren.
De spreekster Inge Brakman (1961) was
heel benaderbaar terwijl ze toch echt in
de laatste Opzij bij de Top 100 machtigste
vrouwen stond. De voorzitter wierp in haar
introductie de vraag op of een netwerk als
HOM nog wel meerwaarde heeft in deze
tijd. Het antwoord van onze gast was een
hartgrondig ‘Ja’.
Inge vertelde dat zij eerst huisarts wilde worden
omdat iedereen in haar familie bezig was in
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Inge geeft aan dat het van belang is om
oprecht nieuwsgierig te zijn in een toezichthoudende functie. Inge hecht ook veel waarde
aan vrijwilligerswerk, waarbij haar functie als
voorzitter van het Rode Kruis wel de ‘meest
uit de hand gelopen’ vrijwilligersfunctie is
(zeker qua tijdsinzet).
Door schade en schande heeft zij inmiddels
wel geleerd wel wat afstand te houden tussen
hobby en vrijwilligersfuncties.

5 maart 2013: Gastspreekster, oud-minister van Binnenlandse zaken
Liesbeth Spies
Liesbeth Spies (1966) was van 16 december
2011 tot 5 november 2012 minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
in het kabinet-Rutte I. In de periode 20022010 was zij Tweede Kamerlid voor het
CDA en in 2010-2011 waarnemend partij
voorzitter. In april 2011 werd ze lid van
Gedeputeerde Staten in Zuid-Holland.
Op 36-jarige leeftijd zat ze al in de Tweede
Kamer als ‘jongste bediende’ in de CDAfractie. In het begin had zij zelfs geen eigen
bureau en moest ze telkens even kijken waar
een plekje was. Zij had toen al haar twee
dochters, die haar tijdens haar politieke carrière hebben geholpen om met beide benen
op de grond te blijven. Terwijl het hele land
in crisis was, moesten er ’s morgens natuurlijk
wel gewoon schone gymkleren zijn.
Liesbeth Spies is begonnen met een opleiding
Rechten en heeft later nog Economie gestudeerd. Ze komt uit een warm nest en ze heeft
van huis uit meegekregen dat vrijwilligerswerk en maatschappelijke betrokkenheid
erbij hoort. In het kabinet Rutte I heeft ze
minister Donner opgevolgd als minister van
Binnenlandse Zaken. Een van haar eerste
grotere klussen betrof de afwikkeling van de
derivatenportefeuille van woningbouwcoöpe
ratie Vestia met een risico van € 7 miljard.

Liesbeth vertelt dat het voordeel van vrouw
zijn is dat je een van de weinigen bent en
door bijvoorbeeld wat felgekleurde kleding
ook extra kan opvallen desgewenst. Als je
zo actief wilt zijn in de politiek moet je niets
voor jezelf willen hebben. Een goede gezondheid en een nuchtere instelling en goed
thuisfront zijn hierbij van belang. Ook moet
je hart voor de publieke zaak hebben, en we
hebben deze avond zelf mogen vaststellen dat
ze dat ook zeker uitstraalt.

Liesbeth Spies (links) met voorzitter Karola
Rentenaar
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6 juni 2015: Bezoek aan calamiteitenhospitaal in Utrecht
Het ministerie van Defensie verzorgt zelf
het gehele spectrum van gezondheidszorg,
zowel de eerste lijn, tweedelijns, preventie,
geestelijke gezondheidszorg (denk aan
PTSS), keuring in het kader van werving en
selectie, etc. Ze gebruiken zelfs intensivecare vliegtuigen om patiënten te vervoeren.
In totaal houden zich ca. 3.500 fte bezig
met gezondheidszorg. In principe alleen
voor de eigen defensiemedewerkers, maar
ook voor burgers in geval van ingrijpende
(inter)nationale calamiteiten.
Kolonel Henny Snellen was onze gastvrouw,
die samen met majoor vliegerarts Saskia
Meerhoff een presentatie verzorgde over
de geneeskundige zorg bij Defensie. Defensie is de enige organisatie in Nederland die
een eigen bedrijfsziekenhuis heeft. Militaire
geneeskunde is een bijzondere tak van
geneeskunde, omdat dit rondom oorlogs
handelingen plaatsvindt en er dus veel slachtoffers tegelijkertijd onder moeilijke omstandigheden geholpen moeten kunnen worden.
Aansluitend gaf Kapitein Jelte de Wind een
verhaal over het calamiteitenziekenhuis dat
in de kelders onder het UMC/CMH ligt, met
daarna een rondleiding. Zoals de naam al
suggereert is dit ziekenhuis normaal gesloten
en wordt alleen geopend in geval van calamiteiten. Denk aan de opvang van de Tsunamislachtoffers (drie weken open geweest) en
Ebola-patiënten, en tijdens de evacuatie van de
Bommelerwaard. Dit ziekenhuis kan binnen
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30 minuten operationeel zijn en kan dan 200
patiënten opvangen. Men beschikt over vier
isolatieboxen en kan daarnaast in geval van
nood een afdeling onder atmosferische druk
zetten, waardoor men op een zaal ook nog 50
zeer besmettelijke patiënten kan opvangen.
Het calamiteitenhospitaal kan zo snel operationeel zijn omdat de bezetting direct vanuit
het UMC en van Defensie komt en er heel vaak
geoefend wordt.
Het calamiteitenhospitaal kan ingeschakeld
worden door de 25 veiligheidregio’s, bij de
evacuatie van andere zorginstellingen, bij
militaire slachtoffers, bij repatriëring (ook
van burgers vanaf acht slachtoffers), bij overheidshulp (aardbevingen etc.) en bij bijzondere infectieziekten.
We eindigden met een borrel, waarbij de
kolonel ons vertelde over haar bijzondere
carrière. Na opheffing van de Milva koos zij
voor een functie bij de Artillerie, waar zij
de eerste vrouw was in een leidinggevende
militaire functie als batterijcommandant.
Omdat de Artillerie op termijn te weinig
carrièreperspectief bood, koos zij voor een
rechtenstudie en is inmiddels hoofd van de
juridische dienst van de Landmacht. Bij een
van de grootste missies in Afghanistan was zij
de rechterhand van de Nederlandse commandant ter plaatse die toen het bevel voerde over
alle internationale troepen die daar gelegerd
waren.
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9 maart 2016: Met Saskia J. Stuiveling, oud-president Algemene Rekenkamer

Gastspreekster Saskia Stuiveling (1945)
studeerde rechten en bedrijfskunde aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze was
in haar vroege loopbaan medewerker van
burgemeester Van der Louw van Rotterdam en
werd later staatssecretaris van Binnenlandse
Zaken in het kabinet-Van Agt II. Ze vervulde daarna een ondersteunende rol bij de
parlementaire enquête naar het RSV-concern.
Op 29 oktober 1984 werd Stuiveling lid van
de Algemene Rekenkamer en sinds 1 mei
1999 was ze president van dit Hoge College
van Staat, tot aan haar pensioen op 31 mei
2015. Helaas heeft zij niet lang van al die
nieuwe nevenactiviteiten zoals bezoeken
aan netwerken mogen genieten want zij is
op 20 april 2017 overleden.
Saskia gaf ons een boeiend inkijkje in de
Haagse werkelijkheid en begon met de stelling
dat bij de Algemene Rekenkamer (AR) een
premie op luiheid speelt. Niemand is blij met
je en als je niets doet zal je daar niemand
over horen. Als je als Rekenkamer effectief
wilt zijn, moet je heel secuur opereren, veel
achter de schermen werken en goede relaties
met ambtenaren opbouwen want die moeten
uiteindelijk met de adviezen aan de gang
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om de problemen op te lossen. Saskia leert
ons geen onuitvoerbare opdrachten aan te
nemen, hetgeen veel te vaak gebeurt door
ambtenaren. De ambitie past nooit bij de
beschikbare middelen (geld, tijd en personeel). Een onderliggend probleem hierbij is
dat de uitvoering van het beleid veel minder
aandacht krijgt dan het beleid maken zelf.
Toezicht moet dan ook altijd gaan over de
balans tussen de vier pijlers: ambitie, tijd, geld
en mensen.
Saskia neemt ons ook mee op reis en we
leren dat de Israëlische rekenkamer tevens
ombudsman is en de Russische rekenkamer
ook centraal planbureau is en dus ook de
begroting opstelt. Veel buitenlandse rekenkamers zijn in tegenstelling tot Nederland
beperkt in hun taak tot rechtmatigheid.
Saskia was de laatste jaren erg bezig met het
vraagstuk van de overstap van de papieren
wereld naar de digitale wereld en alles wat
daarbij komt kijken. De huidige grondwet
gaat nog over de vrijheid van drukpers (en
dus niet vrijheid van meningsuiting) en dat
botst met de digitale wereld. De informatie
stroom loopt niet meer lineair maar meer
als een ‘bloem’, op meerdere sporen tegelijk.
Vooral in de ideeënfase komen alle fasen
tegelijk aan de orde. Je bent nu dus niet meer
een klein stukje van de keten, maar onderdeel
van het grote geheel. Het hebben van informatie is goud en het delen daarvan is vitaal.
Saskia breekt dan ook een lans voor transparantie: zorg dat informatie openbaar wordt.
Ook is in de huidige maatschappij kennis niet
de leidraad maar emotie.

Excursie Prodemos, Den Haag (8 juni 2013)
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ntermezzo 1

Drie van onze leden blikken terug en kijken vooruit.

Janny Flierjans

Waarom ik lid werd van HOM

Ongeveer een jaar na de start van HOM
ben ik lid geworden. Mijn reden was dat ik
behoefte had aan contact met vrouwen die op
een gelijke of hogere positie werkzaam waren
dan ik. Ik was in een middelgrote gemeente
het eerste vrouwelijke afdelingshoofd. Ook
het eerste en enige vrouwelijke MT-lid. Niet
alleen voor mij vreemd, maar ook voor de
overige mannelijke managers die in het MT
zaten. Voor hen was het eveneens wennen.
Voor mij betekende het dat ik niemand had
met wie ik makkelijk over mijn ervaringen
kon spreken. Mijn gelijken waren allemaal
mannen. Ik was wel inmiddels lid van de
regionale vrouwenafdeling, maar daar kon ik
niet veel halen. Het bleek dat ik voornamelijk
aan het brengen was. Netwerken is iets dat
van twee kanten komt.

Mijn beleving van 25 jaar HOM

Ik heb vanaf dag één veel plezier gehad aan
HOM. Op een informele wijze met elkaar
over je ervaringen kunnen praten zonder dat
je hierop wordt ‘afgerekend’. Knelpunten die
je tegenkomt als vrouw in hogere positie zijn
bij HOM bespreekbaar en er zijn workshops
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gegeven wat ik direct in praktijk heb kunnen
brengen. Zaken waarvan je nu zou denken is
dat nodig geweest? Want het feit dat je aangesproken wordt als secretaresse, of als meneer
in de aanhef van een brief, bij het inwerken
je geneigd bent naar de secretaresse te lopen
in plaats van naar je opdrachtgever etc. is nu
niet (of minder) aan de orde.

Mijn hoogtepunten

Een workshop ging over de situatie hoe je in
een nieuwe functie bij een overheidsorganisatie gaat starten. Vraagstukken waren: wie
werkt je in, je leidinggevende of de secretaresse; met wie ga je lunchen etc.
Verder vond ik het 5-jarig bestaan dat gevierd
werd in het hoofdkantoor van de Rabobank in
Utrecht een topbijeenkomst. Met de minister
aan tafel en de destijds Rabobank-bestuurder
de heer Wijffels. En later het jubileum bij
Rijkswaterstaat met minister Schulz.
Speciale sprekers benoem ik als hoogtepunten
in de afgelopen jaren, zoals: Els Borst, Lien
Vos, Neelie Smit-Kroes en Hedy d’Ancona. Dit
waren voor mij zeer stimulerende avonden.

Mijn beelden en ideeën over de
toekomst van HOM

In de huidige MT’s en directies zitten meestal
meer dan één vrouw. De problematiek van
twintig jaar geleden is veranderd. Het blijft
een feit om nog steeds aandacht te schenken
aan de rol van de vrouwen en daarmee de
diversiteit van een team. Vrouwen kijken en
handelen vaak anders dan mannen, dat verschil is er en moet zichtbaar blijven om elkaar
in evenwicht te houden.
HOM in welke vorm dan ook, zal blijven
bestaan. Denk aan digitalisering en sociale
media naast het heerlijk fysiek bij elkaar zijn.
Praat makkelijk en deze vormen van contacten
geven vrouwen meer inzicht in zichzelf en
hun handelen. De kracht zit in een groot zelfvertrouwen dat je moet hebben om in hogere
posities te kunnen functioneren. Dan heb je
het nodig om te kunnen spiegelen en vertrouwelijke zaken te delen.
September 2017,
Janny Flierjans
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eden

In dit hoofdstuk staan we allereerst stil bij het jaar 2017.
Wat zijn onze doelstellingen nu? We verhalen over de
bijzondere bijeenkomsten dit jaar in het thema GROEI!
en natuurlijk mogen wat actuele feiten en cijfers ook niet
ontbreken.

In het jaar 2017 staan de volgende teksten op onze website:
Welkom,
op de site van ‘Vrouwen in Hoger OverheidsManagement’
(HOM), een sinds 1992 actief landelijk netwerk voor
vrouwelijke managers en bestuurders van (semi-)
overheidsorganisaties en de non-profit sector.
Doelstellingen
Organiseren van bijeenkomsten voor vrouwelijke managers en
bestuurders die bij overheidsorganisaties werken.
Het bevorderen van de onderlinge contacten. Het
ondersteunen en stimuleren van doorstroming van capabele
vrouwen vanaf schaal 12. Het bespreken van overheid
specifieke managementproblemen en de wijze waarop deze
kunnen worden gehanteerd.

We zien dat de doelstellingen en de activiteiten sinds de oprichting inmiddels wat zijn
aangepast. In 2017 hebben we vastgesteld
dat we onze doelstellingen en activiteiten
gezien de snelle ontwikkelingen in de maatschappij vaker zouden moeten herijken,
waarover meer in het hoofdstuk Toekomst.
We hebben dit jaar, in samenspraak met
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de leden, gebruikt om de strategische
richting die het HOM kan inslaan nog
eens kritisch tegen het licht te houden.
Zo hebben we een drietal HBO-studenten
van de Hogeschool Utrecht een strategieonderzoek laten uitvoeren. Ook hebben we
met een aantal leden een brainstormsessie
gehouden over de waarde van ons netwerk.
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B

ijeenkomsten 2017:
jaarthema GROEI!

In 2017 bestaat HOM, ons netwerk, 25 jaar! Een mooie
gelegenheid voor bezinning. Dit jaar hebben we dan ook
benut om naar de ontwikkeling in onszelf, ons netwerk en
onze omgeving te kijken. Dit bundelden we in het jaarthema
GROEI!, dat de rode draad door dit lustrumjaar vormde.
Hieronder een korte impressie.

Dinsdag 17 januari 2017: Jouw GROEI!
Tijdens onze nieuwjaarsbijeenkomst op dinsdag 17 januari 2017 hebben we zowel terug
als vooruit gekeken naar onze eigen groei.
Aan de hand van de meest verschillende
voorwerpen zoals boeken, beker, sieraden,
spelonderdeel, beschilderde houten plank etc.
namen de leden elkaar mee in hele bijzondere
verhalen over hun achtergronden en vooral
over hun eigen groei daarbij. Er was ook veel
herkenning van achtergronden en ontwikkelingen bij elkaar. Veel van onze leden zijn op
zoek naar een betere balans tussen werk en
privé. We hebben mooie verhalen gehoord
over hoe je in relaties elkaar de kans moet
geven om te groeien. Ook hoeven we niet
altijd even ernstig te zijn en mag groei ook
wel eens wat luchtiger opgepakt worden.
Als HOM-vrouwen hebben we in ieder geval
gemeen dat we allemaal een geweldige groei
achter de rug hebben. De meesten van ons
zijn toch geboren in een andere generatie
waarbij wij voor het eerst verder konden
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studeren. We hebben gehoord dat de startsituatie (welke achtergrond had je als kind)
vaak heel bepalend is voor (de keuzes in) de
rest van je leven. De verslaglegging van deze
avond is voor het eerst met behulp van tekeningen gedaan.

Tekenares Caro in actie
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Woensdag 8 maart 2017: GROEI! van het netwerk door de jaren heen
Op woensdag 8 maart 2017 blikken we met
oud-bestuursleden terug op ons netwerk. Zij
vertellen ons iets over ‘hun’ tijdperk: hoogte
punten, dieptepunten, groei, tijdsbeeld, etc.
Hierover heb je meer kunnen lezen in het

hoofdstuk Verleden. Ook het verslag van deze
avond is weer in de vorm van tekeningen
gebeurd, daarvoor hebben we dit keer een
andere tekenares uitgenodigd.

Donderdag 20 april 2017: GROEI! bezien vanuit een gemengde cultuur
Elif Borucu, onze september 2016-gast, kwam
op donderdag 20 april 2017 haar verhaal
over groei en opgroeien vanuit de Turkse en
Nederlandse cultuur afmaken. Elif is programmamanager bij de Gemeente Utrecht
en geboren Utrechtse van Turkse origine.
Vorig jaar hield zij zich nog bezig met een
programma om radicalisering van jongeren
in de gemeente te voorkomen.
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Inmiddels werkt zij aan de ‘inclusieve stad’,
een programma dat ten doel heeft de overheid dichter bij de burgers te brengen en er te
zijn voor alle burgers. Ook hier spelen vooroordelen een rol en wordt ernaar gestreefd
die weg te nemen. Elif vertelde van haar persoonlijke ervaringen als Turks gezin met haar
Nederlandse buren. Het was een genoeglijke
avond met veel levendige discussie.

Zaterdag 17 juni 2017: Talent als bron van GROEI!
Tijdens onze bijeenkomst op zaterdag 17
juni 2017 hadden we een actieve workshop
over persoonlijke groei. Op een prachtige
buitenlocatie in Maarn met een heerlijk zonnetje erbij zijn we op deze dag onder leiding
van coach Yvette van Dok van Co-Motion
Consult, geassisteerd door ons eigen HOMlid Nel Sangers, aan de slag gegaan om ons
talent te ontdekken.
Yvette heeft als boodschap: “Haal meer uit
jezelf want dan ben je tevredener en dan kun
je ook meer voor anderen betekenen”. Meer
uit jezelf halen kan natuurlijk pas echt goed
als je weet waar je talent ligt en dat talent
ook ontwikkelt. Je moet dan ook ‘je draken’
bestrijden die je er van weerhouden om je
talent tot volle wasdom te laten komen.
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We gingen aan de slag met het ontdekken van
ons talent. Als definitie van talent gebruiken
we: “het optimale vermogen om te realiseren waar iemand anders iets aan heeft”. Aan
de hand van een aantal vragen, die ons deels
terugvoerden naar onze jeugd, ontdekten we
wat ons talent is. Na deze ontdekkingsreis was
de volgende stap ons talent visueel uit te beelden en mocht de rest raden wat het was. Dat
was bij tijd en wijle natuurlijk echt hilarisch
en er is dan ook heel wat afgelachen. Yvette
eindigde de bijeenkomst met de opdracht
om ons talent te koesteren en vooral verder
te ontwikkelen. Focus vooral op datgene waar
je goed in bent.
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Dinsdag 12 september 2017: GROEI! van vrouwennetwerken
Marian Bos-Boers sprak op dinsdag 12
september 2017 over loopbaanonderzoek
en het ontstaan en de ontwikkeling van
vrouwennetwerken. Marian is in 1972
afgestudeerd als agrarisch socioloog aan de
Wageningse Universiteit, is erelid van het
landelijk Vrouwennetwerk van Wageningse
Ingenieurs, stond aan de wieg hiervan en
is nog steeds actief in een van de deelnetwerken.
Marian schetste eerst een historisch perspectief; ze vertelde hoe de eerste 100 jaar van het
bestaan van de Landbouw Universiteit Wageningen (toen nog LandbouwHogeschool) de
organisatiegraad van studenten hoog was
en de meeste afgestudeerden via deze contacten werk vonden in Nederlands-Indië. In
de jaren ‘60/’70 was de werkeloosheid onder
Wageningse afgestudeerden echter ook groot.
Dit leidde in 1973 tot een grootschalig loopbaanonderzoek onder alle afgestudeerden
in opdracht van de beroepsvereniging van
Wageningse Ingenieurs (NILI, nu KLV).
Overigens wordt dit onderzoek sindsdien
elke vijf jaar herhaald.
In 1978 werd Marian gevraagd de gegevens
van het tweede onderzoek uit te werken. Al
snel bleek dat er grote verschillen waren in
loopbaanontwikkeling tussen vrouwen en
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mannen. Vrouwen gingen minder vaak aan
het werk, werkten doorgaans in deeltijd,
vooral in het onderwijs, en ontvingen lagere
salarissen. Er werd nauw samengewerkt met
de universiteit en toen Marian een voorstel
indiende voor onderzoek naar herintreedsters werd haar door bijzonder hoogleraar
Vrouwen in arbeidsorganisaties Anneke van
Doorne-Huiskes gevraagd hier promotie
onderzoek naar te doen. De ontwikkeling
in functieverschillen tussen man en vrouw
werd onderzocht. Er bleek behoefte te zijn
aan een vrouwennetwerk, want vrouwen
waren vaak eenlingen in het management
van de organisatie, hadden behoefte aan
ondersteuning en uitwisseling van ervaringen
met andere vrouwen. In 1989 werd een lande
lijk netwerk opgezet van 170 vrouwen, dat
al snel uitgroeide tot een netwerk van 600
vrouwen dat jaarlijks symposia en workshops
organiseerde en uit deelnetwerken bestond
die bijeen kwamen.
Het Wagenings Vrouwennetwerk bestaat
tegenwoordig nog steeds, maar de focus is
van loopbaanbevordering nu op persoonlijke
ontwikkeling komen te liggen en het ledental
is ongeveer 350. Volgens Marian zijn er nog
steeds kansen en mogelijkheden voor netwerken, mits ze maar blijven werken aan
vernieuwing en meegaan met de tijd.
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Woensdag 11 oktober 2017: Digitale GROEI!
Als uitvloeisel van onze strategische her
ijking zijn we op woensdag 11 oktober 2017
gaan groeien in de digitale wereld. Netwerken in 2017 kan eigenlijk niet meer zonder
gebruik van de digitale wereld. We hebben
het nodig als we als netwerk willen groeien
en verjongen. Maar hoe dan? Op deze
bijeenkomst hebben we onder begeleiding
van Jeannette van Zee (eigenaar van De
Informatiekamer) geprobeerd een antwoord
te krijgen op deze Hoe-vraag.
De avond was gericht op het gebruik van LinkedIn als het social medium voor de professionele wereld. Eerst was er aandacht voor het

LinkedIn-profiel van de
individuele leden. In het
tweede deel van de avond
zijn we met elkaar aan de slag gegaan om
samen te werken aan het optimaal benutten
van LinkedIn voor onze groei en voor netwerken in 2017! Het idee was om tijdens
de avond de leden die al wat meer ervaring
hebben met LinkedIn, in groepjes te laten
samenwerken met de leden die zich nog niet
zo thuis voelen op LinkedIn. Samen werken
aan ons netwerk en zo een veilige digitale
omgeving creëren voor al onze leden!

Donderdag 16 november 2017: Feestavond veilige GROEI! met Patricia
Zorko, plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding
in de hedendaagse digitale samenleving waar
veiligheid een andere notie heeft gekregen.
De opkomst van moderne informatie- en
communicatietechnologie (ICT) heeft de
samenleving ingrijpend gewijzigd. Naast de
fysieke samenleving is een digitale samenleving ontstaan, waarin we onze bankzaken
regelen, inkopen doen en elkaar op tal van
platforms tegenkomen.

Na een intensief GROEI!jaar, is het op
donderdag 16 november 2017 tijd om ons
lustrumfeest te vieren. We sluiten het jaar
af met Patricia Zorko, plaatsvervangend
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). En we kijken op
een bijzondere locatie – de tuinzaal van de
Haagsche Kluis in Den Haag – terug op een
geslaagd lustrumjaar. Op deze feestavond
wordt dit lustrumboek gepresenteerd.
Het HOM-bestuur is vereerd dat Patricia
Zorko bij ons vrouwennetwerk op bezoek
komt en ons meeneemt in de wereld van
cyber security. Aanleiding voor de uitnodiging was haar nominatie als meest invloedrijke vrouw op het gebied van Veiligheid in
Nederland door het maandblad Opzij.
Patricia Zorko heeft na 34 jaar werkzaam te
zijn geweest bij de politie in 2015 de overstap
gemaakt naar de NCTV. Ze is naast plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorisme
bestrijding en Veiligheid, tevens directeur
Cyber Security. Een uiterst belangrijke functie
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De toenemende afhankelijkheid van ICT maakt
de samenleving en de economie kwetsbaar.
Een samenleving zonder internet is nog nauwelijks denkbaar. Om de samenleving en de
economie niet te verstoren is digitale veilig
heid, of cyber security, van vitaal belang.
Patricia Zorko vertelt ons over haar ambitie
om een bijdrage te leveren aan meer veiligheid in Nederland en in internationaal verband. Die ambitie heeft haar ver gebracht en
ook praktisch gehouden. Vorig jaar waren
verscherpte veiligheidsmaatregelen rond
Schiphol – waar reizigers en ondernemers
hinder van ondervonden – aanleiding om
begrip te vragen aan burgers en ondernemers
rondom deze situatie. Patricia Zorko benadrukte toenmaals dat de maatregelen worden
genomen ‘omdat veiligheid voorop staat’. Zij
vroeg daarmee ook om begrip voor de werkwijze van de NCTV, omdat deze niet altijd in
kan gaan op de aard van de informatie die
tot deze maatregelen heeft geleid. Immers, de
bronnen die deze informatie hebben verstrekt
moeten beschermd worden, en tegenstanders
moeten geen inzicht krijgen in de informatiepositie van de NCTV.
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ntermezzo 2

Drie van onze leden blikken terug en kijken vooruit.

Liesbeth Bloemen

Door de huidige voorzitter Karola is mij
gevraagd terug te kijken op 25 jaar HOM. Ik
heb mijn stapel uitnodigingen voor bijeenkomsten doorgenomen, bestuursverslagen
en enkele oude Netwerk Nieuws-en van
de landelijke Stichting VrouwenNetwerk
Nederland. Wat blijft mij bij?

H

otel Smits, Holiday Inn Hotel, de Poort
van Kleef, het Turkse restaurant en nu
al weer een aantal jaren het restaurant aan de
Biltstraat. Tussendoor enkele andere gelegen
heden.

D

e bijeenkomst van HOM met het Netwerk Den Haag en het netwerk Rijnstreek in het gemeentehuis in Zoeterwoude.

D

e thema-zaterdagen: financiën voor
niet-financiële mensen, kleurenadvies,
Biesbosch, begraafplaats Amsterdam, die van
dit jaar met tekeningen, vegetarisch eten na
hard werken.

H

et tweede lustrum in het Ministerie
van V&W met jonge ambtenaren en de
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toenmalige staatssecretaris die ons welkom
heette.

D

e bestuursvergaderingen: eerst bij Linda
op kantoor in Leiden, vervolgens in restaurant Dakota op Schiphol (met de koninklijke muisjes die daar rondwandelden. Ze kwamen uit de koninklijke wachtkamer – zo werd
ons verteld door onze eigen hofmeester – dus
ze kregen Koninklijke namen). Ook enkele
keren bij Dauphine bij het Amstelstation
in Amsterdam. Daarna vergaderingen bij
een bestuurslid thuis, met mijn maaltijd als
dieptepunt.

D

e mooie ontmoetingen met nieuwe
leden die vervolgens vaste en dragende
leden zijn geworden.

A

lle mede-bestuursleden gedurende de
±12,5 jaar dat ik in het bestuur zat met
daarbij de gezellige vergaderingen waarbij
afspraken werden gemaakt over het programma én genetwerkt werd.

D

e interessante onderwerpen. De avond
met het lid dat ons vroeg mee te denken
over haar enorme problemen op het werk
was een hoogtepunt van netwerken en we
konden haar een hart onder de riem steken.

D
B
Z

e ontvangen steun wanneer het weer
eens op mijn eigen werk niet goed ging.

oeiende spreeksters (met tot nu toe één
man als spreker).

oveel mensen die hun lidmaatschap
hebben opgezegd maar wel actief bleven
in overheidsland.
Vanaf het begin ben ik lid van HOM. Helaas
zijn er nog maar weinig mensen uit die periode,
maar ook zij die later kwamen hebben een
plekje in mijn geheugen. HOM, nog vele
jaren!
Liesbeth Bloemen
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F

eiten en cijfers

Per 1 januari 2017 telt het netwerk 37 leden. Hiervan werkten er 11 bij
het Rijk en 7 bij gemeenten. Zo’n 9 van onze leden zijn in de loop der
jaren uit loondienst gegaan en voor zichzelf begonnen (ZZP en/of op
interimbasis), waarbij ze doorgaans hun opdrachten wel in de publieke
sector ophalen.
Daarnaast hebben we nog 10 leden die werken bij (semi-)publieke instellingen, zoals onder meer bij een hoogheemraadschap, in de zorg of in
het onderwijs.
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W

eet je over welke talenten
onze leden zoal beschikken?
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W

ist je dat...

... als je eenmaal lid bent, je ook lid mag blijven
als je stopt met een managersfunctie bij de
overheid!

... we voor de reguliere avondbijeenkomsten
al jarenlang slechts € 20,- bijdragen voor
diner en drankjes!

... vooral de bestuursleden bijna iedere
HOM-bijeenkomst aanwezig zijn. Idee: iedereen in het bestuur!

... sinds de oprichting 27 verschillende vrouwen
in het HOM-bestuur zitten of hebben gezeten!

... we een zevental leden hebben die al met
ingang van 2016 niet meer aanwezig zijn
geweest op de bijeenkomsten!
... de opkomst op onze reguliere bijeenkomsten
doorgaans tussen de 8 en de 15 dames is!
... we een aantal slapende leden hebben uitgeschreven omdat ze hun contributie niet
betaalden en niet naar de netwerkavonden
kwamen!
... we als stichting financieel gezond zijn en
ook jaarlijks verantwoording afleggen in onze
nieuwsbrief!

... we tegenwoordig twee keer per jaar een
nieuwsbrief uitbrengen (rond juni en december)!
... we met ingang van 2016 ook ledenlijsten
met de contactgegevens van de leden bij de
nieuwsbrieven verstrekken!
... we ook een HOM LinkedIn groep hebben!
... deze LinkedIn groep nog niet echt actief
is, maar dat we daar door een LinkedIn
special in oktober 2017 verandering in brengen!

... we daarom al jaren dezelfde lage contributie
van € 35,- per jaar hebben!
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ntermezzo 3

Drie van onze leden blikken terug en kijken vooruit.

Mirande Smidt

“Hoewel er na verloop van tijd wel eens de
vraag is gesteld of het nog zinvol is om als
vrouwennetwerk HOM verder te gaan, is het
antwoord uiteindelijk altijd ‘ja’ gebleven. Met
recht en reden, want ook vandaag de dag is
het nog niet vanzelfsprekend dat een vrouw
een management- of bestuurlijke functie
krijgt, laat staan houdt. Schijn bedriegt. Er
is natuurlijk vergeleken met 25 jaar geleden
een aanzienlijke vooruitgang geboekt, maar
nog steeds kost het moeite om vrouwen voor
management- en bestuurlijke functies te vinden en te behouden. En het is zelden of nooit
dat ze de pensioengerechtigde leeftijd behalen in hun overheidsorganisatie.
De politiek blijft daardoor van groot belang.
Zo zorgde in het vrij recente verleden een
langdurige formatie voor een terugloop van
het aantal vrouwelijke leidinggevenden bij het
Rijk. Vervolgens werd, door het PVO, een van
de eerste aandachtspunten van dat kabinet
het aantal vrouwelijke managers. Met dank
aan Fred Teeven. De terugval werd ongedaan
gemaakt en omgezet in een stijging. De cultuur van blanke, hoogopgeleide mannen blijft
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echter een lastig fenomeen. Dit herkennen
en elkaar daarbij ondersteunen blijft daarom
essentieel. Met gevoel voor humor.
Het is handig om je in verschillende netwerken
te begeven, gemengde, interne en vrouwennetwerken. En daarbij goed het spel van
geven en nemen in de gaten te houden. Je
bent niet alleen aan het netwerken om wat
te halen, maar ook om iets te brengen. Een
goed netwerkgesprek is dan ook een gesprek
waarbij alle gesprekspartners evenveel aan het
woord zijn, zich vanzelfsprekend inleven in
de anderen en ook altijd aan de ander vragen:
‘Wat kan ik voor JOU betekenen?’ Zo doen
succesvolle mannen het. Dat verdient zich
dubbel en dwars terug. Iets dat veel vrouwen
zich, ook vandaag de dag nog, niet genoeg
realiseren.”
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T

oekomst

In dit hoofdstuk nemen we je mee in de tijd. Groeien door
met de tijd mee te gaan; HOM in de komende jaren.

De maatschappij is de afgelopen 25 jaar
drastisch veranderd. Waar eerst nog sprake
was van verzuiling en hechte en vertrouwde
vaste samenwerkingsvormen in organisaties
en de samenleving, ontstaat nu razendsnel
een individualistische digitale samenleving
van losse(re) werkverbanden, snelle contacten en gebruik van sociale media. Er bestaat
nog steeds een glazen plafond, ondanks een
quotabeleid zoals voor docenten in het universitair onderwijs. Het aandeel hoog opgeleide jonge vrouwen stijgt sterker dan jonge
mannen en ze gaan meer uren werken. Doorstroming naar hogere functies blijft echter
nog steeds achter en het loonverschil (13%
in 2014 voor de overheid) tussen mannen en
vrouwen bestaat nog steeds.
Organisaties gaan over op digitalisering van
de werkomgeving en maken daarbij gebruik
van sociale media. Kennisdeling in de maatschappij komt tot stand via sociale media; dit
is een manier om jezelf te presenteren, relaties en netwerken te onderhouden. Facebook
en LinkedIn zijn niet meer weg te denken uit
de samenleving.
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In het lustrumjaar hebben we ruim aandacht
gegeven aan deze ontwikkeling (veranderingen) en onszelf afgevraagd wat dit voor
de toekomst van het HOM-netwerk kan
betekenen. We hebben met elkaar gebrainstormd, oud-bestuursleden naar ervaringen
en advies gevraagd, studenten van de Hogeschool Utrecht hebben een strategisch plan
geschreven en we hebben met elkaar naar
onze persoonlijke groei en de groei in en
van het netwerk gekeken. We zien zéker een
blijvende behoefte aan netwerken, alleen zal
de manier waarop we het vormgeven moeten
meegroeien met de tijd.
HOM is ontstaan als een klein en veilig netwerk met een hoge loyaliteit naar elkaar toe.
Die kwaliteit willen we graag behouden. We
hebben allen verschillende achtergronden
(maar wel een gezamenlijke focus van overheid en non-profit), zijn maatschappelijk
betrokken en op zoek naar een balans tussen
werk en privé. We willen op een leuke manier
werken en in ons soort banen is het belangrijk
de spanning er af en toe af te halen. We willen
af en toe uit onze comfortzone, nieuwe din51

gen leren, maar het hoeft niet altijd ernstig,
het mag ook luchtig zijn. De beslotenheid van
een klein netwerk van maximaal 60 vrouwen
levert ons de veiligheid om net als in een
bijenkorf te halen en te brengen, en zo met
elkaar te werken en elkaar écht te leren kennen en contact met elkaar te maken. Samen
delen we ervaringen en verleggen we onze
grenzen. Elke bijeenkomst is een avontuur
met een snufje spanning en onbekendheid.
We zijn benieuwd naar de ervaringen van
andere, inspirerende vrouwen.
Omdat we nieuwsgierig zijn, willen we met
de ontwikkelingen om ons heen meegaan
en ook jongere vrouwen hierin als nieuwe
leden verwelkomen en betrekken. Zij houden
ons scherp en fris op nieuwe manieren van
(samen)werken en wij kunnen onze ervaring en kennis met hen delen. In de huidige
‘open’ digitale samenleving bieden we onze
leden een veilige omgeving buiten de eigen
organisatie om. Enerzijds willen we als netwerk prominenter op de social media aanwezig zijn (website verfrissen en actiever als
medium benutten) en hier actief berichten op
gaan posten. Anderzijds willen we de mogelijkheden van een eigen digitaal platform
uitbreiden om onderling contact te leggen
en met elkaar te netwerken. Voorlopig zal
dat LinkedIn zijn, maar we kijken ook naar
de ervaringen zoals die van het landelijke
‘Wageningse’ netwerk dat nu met Part UP
(een soort Facebook) van start gaat.

sante spreeksters uitnodigen of een bepaald
thema behandelen. Door een breed scala aan
verschillende onderwerpen is voor elk wat
wils en worden we verrast met onverwachte
en inspirerende inzichten, discussies en ervaringen. Door de grootte van het netwerk zal
steeds een diversiteit aan deelneemsters op
de avonden aanwezig zijn, en introducés zijn
daarbij van harte welkom.
Een belangrijk speerpunt voor het komend
jaar is om meer ‘buiten’ de avonden om met
elkaar actief te (kunnen) zijn door via de
social media elkaar te steunen, informeren
en contact te leggen. We geven steun en
informatie aan elkaar vanuit een gezamenlijke achtergrond (overheid) en ambitie. Dit
vraagt een actievere bijdrage van de leden
dan voorheen. We zien elkaar niet alleen als
het even wat minder gaat, maar vooral ook als
we ons werk en leven goed op de rit hebben
en dit met elkaar willen delen. Jaarlijks gaan
we met elkaar op zoek naar avontuur tijdens
een excursie, workshopdag of contact met
andere interessante organisaties.

K

ennismaken

Spreken onze activiteiten je aan en ben je nog geen lid? Heb je interesse
in het HOM-netwerk dan kun je vrijblijvend één of twee avonden
bijwonen voordat je besluit lid te worden. Je kan je via onze website
(www.hom-vrouwennetwerk.nl) aanmelden. Je kan natuurlijk ook als
introducé van een van onze leden meekomen.
Voor aspirant-leden gelden de volgende toelatingscriteria:
vv Werkzaam bij de (semi-)overheid of in de publieke sector;
vv vanaf vergelijkenderwijze schaal 12BBRA;
vv in een leidinggevende of bestuurlijke functie.
De contributie voor het HOM bedraagt nu € 35,- per jaar, of minder
wanneer je in de loop van het jaar lid wordt.

Heb je interessante onderwerpen, organisaties of spreeksters op het oog of zou je die
wel eens willen ontmoeten? Deel het met ons,
wellicht heeft een van ons wel een ingang of
‘regelen’ we het gewoon!
Tot in 2018! Enne… breng een vriendin of
collega mee ;-)

Wat we al met elkaar hebben vastgesteld, is
dat de huidige opzet van de bijeenkomsten
als succesformule gehandhaafd blijft; we
ontmoeten elkaar zes keer in het jaar op
een centrale en besloten locatie in (de regio)
Utrecht. Waar we met elkaar eten en interes-
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