Unie van de Soroptimistclubs
in Nederland, Suriname en
Curaçao
Een netwerk van professionele vrouwen

WIE WE ZIJN
Netwerk, leden & landen
Soroptimisten empoweren vrouwen
en meisjes, leiden hen op en maken
het mogelijk dat zij hun leven
kunnen verbeteren. De Unie van
de Soroptimistclubs in Nederland,
Suriname en Curaçao (onderdeel
van de Europese federatie van
Soroptimistclubs) is een netwerk
van ruim 3000 vakvrouwen die
samenwerken om dit doel te bereiken.
De Unie heeft momenteel zo’n 100
clubs in Nederland en een club in
Suriname en Curaçao.
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Zoals
de
naam
‘Soroptimist’
suggereert - een combinatie van de
woorden ‘Soror’ dat zuster betekent
en ‘optima’ dat het beste betekent
- streven we naar het beste voor
vrouwen. Dit is waarom we over de
hele wereld projecten uitvoeren, op
lokaal, nationaal en internationaal
niveau actievoeren en vrouwen en
meisjes in staat stellen om hun
volledige potentieel te bereiken door
middel van beurzen en mentoring.
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Geschiedenis
De eerste Soroptimistclub werd
in 1921 gesticht in Oakland,
Californië met als doel een
netwerk van professionele
vrouwen met gemeenschapszin
te creëren, met hoge ethische
normen in hun werk. De eerste
Nederlandse club werd in
1927 gesticht door journaliste
E.
Welmoet
WijnaendtsFrancken-Dyserinck in Den
Haag. Twee maanden later
wordt in Amsterdam de tweede
Soroptimistclub en de formatie
van een nationale raad een feit.
Dit is de voorloper van onze
huidige Unie.

Waarom we
relevant zijn
Soroptimisten
maken
het
verschil in hun eigen gemeenschappen en daar buiten. Elk jaar
ondersteunen, financieren en/of
voeren onze leden vele projecten
uit, in binnen- en buitenland.
Vele duizenden vrouwen en
meisjes hebben daar baat bij.
Via onze vertegenwoordigers
bij internationale instituten
hebben wij een sterke stem
om vrouwenrechten mee te
verdedigen. Doordat we een
onafhankelijke en neutrale
organisatie zijn van vrouwen die
allemaal in dezelfde waarden
en doelstellingen geloven, zijn
we in staat om onze doelen te
behalen.
OVERZICHT
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BEST PRACTICE AWARDS 2017

Waardenhuis

organisatie
Soroptimist International

SIE

Nederlandse Unie
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Wereldwijde overkoepeling.
SI stimuleert samenwerking
tussen landen en maakt dit
mogelijk.
De Nederlandse Unie is
weer onderdeel van de
Europese Federatie (SIE:
Soroptimist International
Europe)
2x per jaar Algemene
ledenvergadering waar
we elkaar ontmoeten
Tussen de clubs zijn
ook banden en worden
gezamenlijk evenementen
georganiseerd
Clubleden zijn lid
van een Soroptimistclub

Naast het Europese verband,
bestaat er ook zo’n federatie
voor de Engelse landen (SI
GBI Great Britain & Ireland),
voor Amerika (SI Americas)
en voor de Pacific (SI SWP).
Een federatie voor Afrikaanse
landen is in oprichting.

Meer info vind je op
voor Nederland:
soroptimist.nl
voor Europa:
soroptimisteurope.org

De belangrijkste duurzame
ontwikkelingsdoelen (SDG’s)
waar wij ons voor inzetten
geen armoede
geen honger
goede gezondheid en welzijn
kwaliteitsonderwijs
gendergelijkheid
schoon water en sanitair
Betaalbare en duurzame energie

De VN heeft 17 Sustainable Development
Goals gedefinieerd.

Youtube

Empowerment!

Op Youtube staat in een kort en helder
filmpje uitgelegd wie wij zijn en waar wij
voor staan: youtu.be/RyAApe7U_xc.

Soroptimisten werken samen, op
diverse terreinen en op verschillende
manieren. Vaak gericht op een of
meerdere van de SDG’s (Sustainable
Development Goals) om zo de
positieverbetering van vrouwen en
meisjes wereldwijd te verbeteren.

International
soroptimistinternational.org
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OVERVIEW
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WAAR WE
VOOR STAAN

Missie, Visie en Principes
Onze ambitie is om het leven en de positie van vrouwen en meisjes
te verbeteren door educatie, empowerment en het bieden van
kansen.
Als Soroptimisten streven we naar een gelijkwaardige positie en
participatie van vrouwen in onze samenleving, waarin vrouwen
gelijke kansen en rechten hebben en actief bijdragen aan de
ontwikkeling van vrede en welzijn, door bevordering van (inter)
nationale goodwill en begrip voor elkaar.
Onze leden zijn vrouwen van alle leeftijden in een brede schakering
van beroepen. Zo vormen we een netwerk waarin we onze kennis
en ervaring kunnen delen. We ondersteunen vrouwen en meisjes
naar economische zelfstandigheid en welzijn. Wij stimuleren
vrouwen dat zij deel kunnen nemen aan de besluitvorming in hun
gemeenschappen.
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1
onze vijf
aandachtspunten

EDUCATIE
Het opleiden van vrouwen en meisjes helpt hen financieel onafhankelijk te worden
en hun volledige potentieel te bereiken. Bovendien draagt educatie bij aan het
elimineren van op gender gebaseerde ongeletterdheid, het stimuleren van vrouwelijk
leiderschap in gemeenschappen en beroepen, en het uitroeien van geweld tegen
vrouwen. Jaarlijks worden vanuit de Europese Federatie (SIE) zo’n 1.600 beurzen
uitgereikt om educatie van vrouwen en meisjes te bevorderen. Nederland heeft
daarnaast een eigen fonds waarop clubs een aanspraak kunnen maken.
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EMPOWERMENT
VAN VROUWEN

GEWELD TEGEN
VROUWEN

We helpen vrouwen de middelen en vaardigheden te krijgen om betaalde arbeid te
vinden, of om een eigen bedrijf te starten, door projecten uit te voeren in samenwerking
met microkrediet organisaties, bedrijven en instanties. We reiken de hand naar vrouwen
op het platteland die laaggeschoolde arbeid uitvoeren en vastzitten in een cyclus
van armoede. Manieren waarop SI Nederland helpt zijn bijvoorbeeld het dichterbij
beschikbaar maken van schoon drinkwater, zodat vrouwen minder tijd hoeven te
besteden aan het halen van water voor schoonmaken of koken. Maar ook door kennis
te delen over landbouwpraktijken, toegespitst op hun bodem en behoeftes.

We voeren projecten uit met als doel het voorkomen en stoppen van geweld tegen
vrouwen, in samenwerking met lokale en nationale overheden, beleidsmakers en
andere instanties. Voorbeelden zijn het helpen realiseren van opvanglocaties, het
financieren van projecten die slachtoffers van geweld helpen en begeleiden, het
lobbyen voor beter preventiebeleid en het bewustzijn hierover verhogen. Zo heeft
SI Italië kindvriendelijke verhoorkamers in rechtbanken gerealiseerd. En dramatherapie mogelijk gemaakt voor slachtoffers van op gender-gebaseerd geweld. SI
Noorwegen heeft story-telling theater ingezet als bewustwordingscampagne tegen
mensenhandel; de slavernij van onze tijd.
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GEZONDHEID &
VOEDSELZEKERHEID
Soroptimisten werken hard om ervoor te zorgen dat vrouwen en meisjes toegang
hebben tot voedsel en de best mogelijke gezondheidszorg. We helpen bij het
bouwen en renoveren van ziekenhuizen, leveren medische hulpmiddelen, stellen
tests en screenings beschikbaar, en we ondersteunen de training van verpleegsters
en verloskundigen. We zetten kwesties zoals ondervoeding, kanker, AIDS en water
gerelateerde ziektes op de agenda.
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DUURZAAMHEID
Een duurzaam milieu draagt bij aan het welzijn en empowerment van vrouwen.
We starten projecten die het milieu verbeteren, die tegemoet komen aan de
behoeften van vrouwen en meisjes in hun gemeenschappen, verzachten de effecten
van klimaatverandering en leveren hulp na natuurrampen. We pleiten ook voor
duurzaamheid van het milieu op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

OVERZICHT
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hoe werken
wij?
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Advocacy
SI Nederland heeft via SI Europa (SIE) een algemene consultatieve
status bij de UN Economische en Sociale Raad (ECOSOC), een
participerende status bij de Raad van Europa en de European Women’s
Lobby. SIE werkt door haar permanente vertegenwoordigers ook mee
aan het werk van OSCE (organisatie voor Veiligheid en Samenwerking
in Europa). Dit stelt ons in staat om op internationaal niveau te lobbyen
voor de ratificatie en implementatie van verdragen aangaande vrouwen
en te eisen dat dringende kwesties de plek krijgen die ze toekomt op
de duurzame ontwikkelingsagenda.

OVERZICHT
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Projecten
Soroptimistclubs in Nederland hebben honderden projecten uitgevoerd in
onze aandachtsgebieden: educatie, empowerment van vrouwen, geweld
tegen vrouwen, voedselzekerheid en gezondheid en duurzaamheid. Elk jaar
worden er Best Practice Awards uitgereikt, zowel landelijk als Europees.
In de Europese Federatie (SIE) was in 2018 het winnende project de
bewustwordingscampagne tegen mensenhandel met 37 theater-optredens.

Fondsen
SIE Scholarship Fund:
verleent jaarlijks voor een totaal
van € 100.000 aan beurzen voor
jonge vrouwen. Die dekken de
kosten voor bijvoorbeeld een
beroepsopleiding, universiteit of
algemene ondersteuning tijdens
een opleiding.

SIE Action Fund:
ondersteunt humanitaire projecten
en promoot programma’s op het
gebied van educatie.
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Algemeen Fonds:
deze stichting verleent financiële steun
aan clubprojecten of geeft (via een
Soroptimistclub) een geldbedrag in geval
van nood ten gevolge van buitengewone
omstandigheden, zoals rampen of
oorlogssituatie. Het Algemeen Fonds
maakt de financiering mogelijk van een
leerstoel Mensenrechteneducatie aan de
Universiteit van Utrecht (soroptimist.nl/nl/
leerstoel), bekleed door hoogleraar Felisa
Tibbitts. Ook geeft dit fonds financiële
steun aan Classic Young Masters voor
muziekopleidingen of instrumenten.
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Mentoring en Leiderschap
Mentoring van young professionals ( vanaf 5 jaar werkervaring)
is het hart van het Soroptimisme: educate to lead. Vanuit
eigen beroepservaring delen mentoren hun kennis met jonge
vrouwen over leiderschap, carrière kansen, conflicthantering,
samenwerken, personal branding, netwerken etc in maandelijkse
contacten. De rol van de mentor is om de mentee uit te dagen tot
reflectie, nieuwe ervaringen en methoden om te zetten in actie en
zich zelf beter te leren kennen. Het SI Europe BeNeLux Mentoring
Programme is daar een voorbeeld van. In 9 maanden delen
mentoren en mentees een interculturele setting in deze landen en
komen naast de maandelijkse contacten 3 weekenden bij elkaar
voor uitwisseling en training voor de mentees. De bijdrage die van
de mentees wordt gevraagd is € 600,-.
OVERZICHT
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WAAR ONZE WERELDWIJDE
INZET SAMENKOMT
Iedere SI President kiest een 2-jarig
thema, de ‘President’s Appeal’, en
initieert een aantal projecten rondom
dat thema, waarvoor Soroptimisten
wereldwijd fondsen werven.
Mariet
Verhoef-Cohen,
‘onze’
Nederlandse
President
van
Soroptimist International koos voor
een ambitieus waterthema: ‘Women,
Water & Leadership’ (WWL), dat
projecten op 5 continenten wil
steunen waarmee vrouwen worden
opgeleid om met kennis, kunde en
ervaring leidinggevende rollen op
zich te nemen in watermanagement,
hun levensstandaard te verbeteren
of carrière te maken in een water
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gerelateerd vak. Inmiddels zijn er
projecten in Kenia, Bulgarije en
Maleisië van start gegaan. Bij alle
projecten
worden
Soroptimisten
in de doellanden actief betrokken
en wordt hun expertise ingezet in
het projectmanagement! Dit is een
belangrijke succesfactor.
Waarom water?
Toegang tot voldoende schoon water
is de grootste uitdaging van de
toekomst. 2,5 miljard mensen wonen
in gebieden waar door de bevolkingsen economische groei water schaars,
overvloedig of vervuild is.
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Waarom vrouwen en water?
Vrouwen
en
meisjes
lijden
onevenredig onder waterschaarste
en -vervuiling door de rollen die ze
van oudsher hebben als het gaat
om water halen, koken, wassen,
het verzorgen van zieken, enz. Ze
hebben dus veel belang bij water,
maar ze hebben er ook veel ervaring
mee en kennis van. Toch wordt op dit
moment slechts 17% van de banen
binnen de watersector wereldwijd
ingevuld door vrouwen. WWL wil
hier verandering in helpen brengen,
op alle niveaus, van loodgieters tot
watermanagers. Meer weten?
Kijk op: www.soroptimist.nl/nl/wwl/

WORD
SOROPTIMIST
Als je een verschil wilt maken in
jouw omgeving, de problemen waar
vrouwen tegenaan lopen op een
grotere schaal wilt aanpakken, je
professionele netwerk wilt uitbreiden
en vrienden wilt maken buiten je
normale kringen, dan nodigen we
je uit om meer over ons te weten te
komen!
www.soroptimist.nl/nl
Facebook:@SoroptimistNederland
Twitter: @NLSoroptimist

OVERZICHT
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Wij vormen een wereldwijd netwerk van professioneel en sociaal verschillende vrouwen.
Wij zijn een service organisatie, waarin we kennis en ervaring delen.
Wij leiden vrouwen en meisjes op, empoweren hen, zodat zij leiders kunnen worden.
Wij strijden tegen geweld tegen vrouwen en meisjes.
Wij geven vrouwen een stem door te lobbyen op alle niveaus in de maatschappij.
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