
De opbrengst van deze avond is voor verschillende projecten van Sorop-
timistclub Gouda e.o. zoals Trees4Life, Girl-Power en steun aan Women 
in War Zones, met als doel: onderwijs en economischezelfstandigheid 

van vrouwen. Ook gaat een deel naar FEM-START (e-learning programma 
voor vrouwelijke ondernemers wereldwijd).

PLAATS:  WEBINAR

AANVANG: 20:00 UUR 

( INLOGGEN VANAF 19:45 UUR)

E INDTIJD:  ROND 2 1 :30 UUR
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MARIAN SPIER IRENE VAN STAVEREN
bestuurder, ondernemer hoogleraar pluralistische economie

In 2010 richtte Marian TEDxAmsterdamWomen 
op, waarvan ze tot 2020 voorzitter was. 

In 2012 startte ze haar eigen bedrijf IAMarian. 
In 2018 won ze de EU Women Business Angel 
Award. 

In 2019 trad ze toe tot de raad van toezicht van 
het Van Gogh Museum en de raad van bestuur 
van de VandenEnde Foundation. 

In 2020 richtte ze FEM-START op, een e-learn-
ing programma voor vrouwelijke ondernemers 
wereldwijd. 

In november 2021 kwam haar boek uit: Impact. 
Lessen in persoonlijk en zakelijk leiderschap.

In Nederland hebben vrouwen en mannen dezelfde rechten. 
Toch is hun positie op veel gebieden niet gelijk, zoals bijvoorbeeld 
de verdeling van (on)betaalde arbeid. Waarom is dat in Neder-
land zo ongelijk verdeeld tussen mannen en vrouwen? Moeten 
Nederlandse vrouwen leren zich beter “in te vechten” of ligt het 
gecompliceerder? Welke rol spelen vooroordelen? En misschien 
het belangrijkste: hoe kunnen we het tij ten goede keren? Marian 
Spier en Irene van Staveren, twee vakvrouwen met een zeer inte-
ressante achtergrond, gaan erover in gesprek met elkaar.

Het College van de Rechten van de Mens zegt over Gendergelijkheid het vol-
gende: “Gender verwijst naar de eigenschappen, gedragingen en rolpatronen 
die een maatschappij voor elk geslacht heeft bepaald. Onder gendergelijkheid 
verstaan we de gelijkstelling en gelijke behandeling van mensen met een verschil-
lend geslacht, gender of seksuele geaardheid in het maatschappelijk verkeer en 
voor de wet”. https://mensenrechten.nl/nl

Plaats: Webinar
Inloggen vanaf 19:45
Aanvang: 20:00
Eindtijd rond 21:30

DEELNAME €12,50 PP

AANMELDEN via deze link: 
https://bit.ly/CT9GOUDA 

TOEGANG U ontvangt uiterlijk 1 dag van te voren een link naar het 
webinar. Wij sturen deze naar het e-mailadres dat u heeft opgegeven 
bij de aanmelding.

Irene is hoogleraar aan het Institute of Social 
Studies van de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Ze hanteert een diversiteit aan economische 
perspectieven, van Marx tot Keynes en van 
feministische economie tot sociale economie. 

Ze is columnist voor Trouw, bestuurslid van het 
Sustainable Finance Lab en van de
studentenbeweging Rethinking Economics NL.

Haar meest recente boeken in het Nederlands 
zijn Wat wij kunnen leren van economen die 
bijna niemand meer leest en De professor 
als proefkonijn – een hoopvol perspectief op 
migraine. 


