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VOORWOORD

In 2016 werd het Nederlandse Nationaal Comité van UN Women opgericht. UN Women is de 

organisatie van de Verenigde Naties voor vrouwenrechten en gendergelijkheid. Met Nederland 

meegerekend zijn er in totaal twaalf Nationale Comité’s in Europa, de VS, Australië en Japan, 

die tot doel hebben om fondsen te werven voor het werk van UN Women wereldwijd en om in 

eigen land vrouwenrechten en gendergelijkheid te bevorderen. 

In de vier jaar dat we in Nederland bestaan hebben we al veel voor elkaar gekregen. We 

hebben internationale campagnes als Orange the World, Safe streets en HeForShe in 

Nederland geïntroduceerd. Daarnaast hebben we een groot netwerk opgebouwd en leveren 

we een bijdrage aan het werk van UN Women wereldwijd.

Het afgelopen jaar stond in het teken van de transitie van UN Women Nederland naar een nog 

professionelere organisatie, die zich nadrukkelijk richt op het bijdragen aan de doelstelling 

van UN Women wereldwijd: het realiseren van gelijke rechten en kansen voor vrouwen en 

meisjes in 2030. Daarom is in 2020 hard gewerkt aan het versterken van de interne organisatie. 

Begin 2020 hebben wij ons bestuur flink uitgebreid en daar hebben wij de rest van het jaar de 

vruchten van kunnen plukken. UN Women Nederland drijft volledig op vrijwilligers, die ieder 

professional zijn in hun vak, of dit nu communicatie, fondsenwerving, lobby of management is. 

Naast de interne ontwikkelingen heeft UN Women Nederland niet stilgezeten. 2020 stond 

natuurlijk in het teken van het toenemende geweld tegen vrouwen tijdens de COVID-19 crisis. 

De grootste campagne van 2020 was Orange the World, met extra aandacht voor het thema 

“iedereen moet geweld kunnen melden, overal en altijd”. We kijken terug op een succesvolle 

campagne, waarbij onder meer de website geweldtegenvrouwenmelden.nl gelanceerd werd. 

Helaas is er nog veel werk te verrichten op het gebied van vrouwenrechten, maar de steun 

in Nederland voor UN Women het afgelopen jaar stemt hoopvol voor de toekomst. Daarom 

hebben we grote ambities voor de komende jaren. Wij willen graag het internationale met het 

nationale verbinden, internationale solidariteit stimuleren, onze kennis en ons netwerk inzetten 

om vrouwenrechten in eigen land te bevorderen en toegroeien naar een steeds professionelere 

organisatie.

We willen iedereen bedanken voor de steun aan UN Women Nederland. Met deze steun kunnen 

we op zowel nationaal als internationaal niveau verschil maken.

Marije Cornelissen

Directeur UN Women Nederland

Amsterdam, juli 2021
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ACTIVITEITEN VAN UN WOMEN NEDERLAND

De rode draad door de activiteiten van UN Women in 2020 was het toenemende geweld tegen 

vrouwen tijdens de COVID-19 crisis. In quarantaine zaten veel vrouwen en meisjes opgesloten 

met een gewelddadige partner of vader, waardoor het aantal meldingen van geweld in veel 

landen verdubbelde of zelfs verdriedubbelde. Ook nam cybergeweld tegen vrouwen flink toe, 

toen het leven van velen zich naar online media verplaatste tijdens de epidemie. Geweld tegen 

vrouwen nam zodanig toe dat het de ‘schaduwpandemie’ werd genoemd. Door verschillende 

activiteiten, zoals rond Internationale Vrouwendag, inzamelingen voor het UN Women 

Emergency Fund, de Orange the World campagne en diverse media-optredens heeft  

UN Women Nederland zich ingezet voor fondsenwerving voor UN Women wereldwijd. 

De doelstelling van UN Women wereldwijd is het realiseren van gelijke rechten en kansen voor 

vrouwen en meisjes in 2030. De vijf thema’s waar UN Women wereldwijd aan werkt zijn: 

 Vrouwelijk leiderschap bevorderen

 Economische empowerment stimuleren

 Geweld tegen vrouwen stoppen

 De rol van vrouwen in vrede en veiligheid bevorderen

 Humanitaire hulp bieden

 

In Nederland vullen we deze thema’s op deze manier in: 

 Gelijke vertegenwoordiging m/v in regeringen en colleges stimuleren

 Genderdivers beleid onder bedrijven bevorderen

 Geweld tegen vrouwen, en in het bijzonder straatintimidatie, stoppen

 Werven voor humanitaire hulp aan vrouwen en meisjes

 Mannen en jongens betrekken bij de strijd voor gendergelijkheid 

UN Women Emergency fund

Al vrij snel in 2020 bleek dat de wereldwijde epidemie desastreuze gevolgen heeft voor vrouwen 

en meisjes wereldwijd. Het grootste deel van het jaar kwamen we daar in de communicatie dan 

ook steeds op terug. Via onze nieuwsbrief en de sociale media kanalen brachten we structureel 

het UN Women Emergency Fund onder de aandacht. Via dit fonds wordt noodhulp geboden aan 

vrouwen en meisjes. Door te zorgen dat gemarginaliseerde vrouwen geïnformeerd worden over 

wat zij kunnen doen om besmetting te voorkomen, door te zorgen voor medische materialen 

voor vrouwen die moeten bevallen en door te zorgen dat slachtoffers van huiselijk geweld nog 

ergens terecht kunnen.
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Internationale vrouwendag

Drie grotere events vonden in 2020 plaats rondom Internationale vrouwendag. We liepen als 

UN Women uiteraard mee met de Women’s March in Amsterdam, vlak voordat de wereld echt 

op slot ging. Ook opende ons bestuurslid Aimée Vegter Euronext Amsterdam, en tot slot was 

directeur Marije Cornelissen aanwezig bij een bijeenkomst van Esprit over empowerment. Hier 

presenteerden wij onze slogan “UN Women versterkt vrouwen” voor het eerst.

Orange the World

Veruit de grootste campagne van UN Women Nederland is de jaarlijkse campagne Orange the World 

tegen geweld tegen vrouwen. In Nederland werkt UN Women Nederland nauw samen met Zonta 

Nederland en de Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao om de campagne 

te coördineren. Wij nemen de nationale coördinatie grotendeels op ons, terwijl bijna honderd 

clubs van Zonta en de Soroptimisten lokale en regionale acties organiseren en gemeenten 

aanzetten tot deelname aan Orange the World. 

Het thema van de Orange the World campagne in Nederland dit jaar was “Iedereen moet geweld 

kunnen melden, overal en altijd”. Daar werd op diverse manieren invulling aan gegeven. 

In oktober lanceerden we de website Geweldtegenvrouwenmelden.nl. Op deze website staat 

uitleg en informatie over de verschillende vormen van geweld tegen vrouwen, verschillende 

meldpunten en organisaties, campagnes, tips en nationaal en internationaal beleid tegen geweld 

tegen vrouwen. 

UN WOMEN VERSTERKT VROUWEN
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Daarnaast lanceerden we een petitie om de regering op te roepen om te zorgen voor:

1.   Laagdrempelig melden van alle vormen van geweld

2.  Passende hulp voor alle vormen van geweld

Vanwege de val van het kabinet werd de petitie op 25 mei 2021, precies een half jaar na de 

start van de Orange the World campagne, aangeboden aan de Vaste Kamercommissie VWS, 

verantwoordelijk voor dit onderwerp. 

Ondanks de beperkingen van fysieke bijeenkomsten werd Orange the World 2020 wederom 

een groot succes, met 230 gemeenten die gebouwen of objecten oranje uitlichten. Mooie 

fondenswervende acties zoals chocoladerepen van Tony’s Chocolonely en de promotie van de 

Orange Pin, een speldje om te dragen tijdens de 16 Dagen van Actie tegen geweld leverden een 

belangrijke bijdrage aan projecten wereldwijd om geweld tegen vrouwen te stoppen. En twee 

gemeenten (Den Haag en Hoogeveen) ondertekenden de Safe Streets verklaring.

In plaats van een Orange Walk, de eerste demonstratie tegen geweld tegen vrouwen en meisjes 

in Nederland die helaas niet door kon gaan vanwege de pandemie, hebben we op de eerste 

maandag in december tegelijk met het testen van het alarm om 12.00 uur een online lawaaiactie 

georganiseerd, waaraan honderden mensen meededen. Om letterlijk de noodklok te luiden.
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In de media 

Van de radio tot de krant en van de televisie tot de maandbladen: in 2020 verscheen UN Women 

Nederland veelvuldig in de media. Het belangrijkste thema waarover UN Women NL door het 

medialandschap geraadpleegd werd, is gendergerelateerd geweld. 

De piek van de media-aandacht vond plaatst in de periode van 19 november t/m 10 november, 

ten tijde van de campagne Orange the World. UN Women NL directeur Marije Cornelissen sprak 

in die periode met diverse tijdschriften (o.m. OPZIJ, Grazia en CosmoGirL!) en kranten (o.m. De 

Limburger en De Stentor) over gendergerelateerd geweld en de campagne. 

Daarnaast verschenen in 2020 Orange the World-ambassadeurs namens UN Women in de 

media. Bijvoorbeeld programmamaker Olcay Gülsen, die bij talkshow Beau aanschoof, en 

voormalig Miss Nederland Tatjana Maul die namens UN Women sprak met het blad Viva over de 

urgentie van het bestrijden van geweld tegen vrouwen. 

Verder namen ongeveer 40 regionale kranten en nieuwswebsites voortouw in verslag doen van 

Orange the World in 2020,

Groei interne organisatie

UN Women Nederland is in transitie naar een nog professionelere organisatie die zich 

nadrukkelijk richt op het bijdragen aan de doelstelling van UN Women wereldwijd. In 2020 

heeft UN Women Nederland hard gewerkt aan het versterken van de interne organisatie, 

terwijl de activiteiten ondertussen doorliepen. Begin 2020 werd het bestuur uitgebreid naar 

negen personen. Het bestuur bestond per 1 januari 2020 uit: Marit Maij (voorzitter), Sahar Afzal 

(secretaris), Enaam Ahmed Ali (penningmeester) en bestuursleden: Jolanda Bouwens, Suzanne 

Edelkamp, Susan Krieger, Noémi Prent, Liesbeth Pruijs en Aimée Vegter. 

Tatjana MaulOlcay Gülsen
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Team 

Het Nederlandse team van UN Women Nederland bestaat volledig uit vrijwilligers, inclusief het 

Management Team, bestaande uit Marije Cornelissen (directeur) en Josine Boven (manager 

communicatie). Eind 2020 verliet Bernadette Vieverich (manager campagnes) het MT. De 

vacature die hierdoor ontstond werd begin 2021 opgevuld door Sahar Afzal, die het bestuur voor 

het MT verruilde. We hebben daarnaast een trouwe groep van circa 25 vrijwilligers, elk met hun 

eigen taken en verantwoordelijkheden. 

Aandacht voor interne communicatie is bij een organisatie gedreven door vrijwilligers cruciaal en 

draagt ook bij aan de mate waarin mensen zich bij UN Women betrokken voelen. Hieraan werd 

invulling gegeven op verschillende manieren. Omdat fysiek bijeenkomen in de loop van 2020 

onmogelijk werd, hebben we twee vrijwilligersbijeenkomsten georganiseerd via Zoom. 

Ook is er een interne nieuwsbrief opgezet om de vrijwilligers meer te betrekken met berichten 

van de moederorganisatie in New York. Bestuursleden werden proactief (digitaal) geüpdatet via 

mailings of appgroepen. Daarnaast zijn we als organisatie overgestapt op Microsoft Office, wat 

het samenwerken vergemakkelijkt.

Marije

Susan

Liesbeth

Josine

Suzanne

Marit

Sahar

Jolanda

Claudette

Noémi

Aimée

Enaam
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ACTIVITEITEN WERELDWIJD

Met alle binnenlandse activiteiten, zoals de campagne Orange the World, draagt UN Women 

bij aan het werk van UN Women wereldwijd. UN Women heeft 60 veldkantoren, van waaruit 

projecten worden uitgevoerd in 90 landen over de hele wereld. Dankzij alle steun van donateurs 

voor de activiteiten van UN Women konden er weer belangrijke en mooie projecten gerealiseerd 

worden, die gericht zijn op het verbeteren van de positie van vrouwen in meisjes wereldwijd – 

van Ghana tot Kyrgyzstan. Hieronder een kleine greep uit deze projecten.

India: vrouwen en meisjes ondersteunen tijdens COVID-19 

UN Women faciliteert projecten van SAHAYOG Society, een organisatie die zich inzet voor 

ontwikkelingen op het platteland in India. Door de steun van UN Women is het de organisatie 

gelukt om meer hulp dan ooit aan te bieden aan vrouwelijke slachtoffers van geweld tijdens 

de coronapandemie. De coronapandemie heeft er namelijk voor gezorgd dat mensen weinig 

tot geen werk meer hadden in de landbouw. Dit leidde tot minder inkomsten en spanningen in 

huishoudens. Het risico op huiselijk geweld nam hierdoor flink toe. 

Door de coronapandemie konden fysieke activiteiten geen doorgang vinden. Maar binnen no 

time werden er online programma’s opgezet over seksuele en reproductieve gezondheid en 

rechten. Met de crisishulplijn Sahki Saheli, wat ‘vriend’ betekent, konden slachtoffers hun verhaal 

delen over waar zij tijdens de lockdown mee werden geconfronteerd. 

Met inzet van SAHAYOG konden er fondsen aangesproken voor noodhulp. Hierdoor konden 

2.175 gezinnen en 10.875 personen geholpen worden. SAHAYOG zet zich in voor de positie van 

vrouwen door het bieden van online programma’s, menstruatieproducten en basisbehoeftes voor 

hulpverleners. Het programma is gefinancierd door UN Trust Fund. 
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Geweld bestrijden in Zuid-Afrika, Burundi en Ghana 

Het project INERELA+ stimuleert religieuze leiders om geweld tegen vrouwen en meisjes te 

eindigen in Zuid-Afrika, Burundi en Ghana. Dit doen zij door religieuze leiders voor te lichten en 

te trainen over seksueel- en gendergerelateerd geweld. 

INERELA+ Ghana liet in 2020 weten dat er een desastreuse toename is van geweld tegen 

vrouwen door de coronacrisis. Hieronder vallen kindermishandeling en -uitbuiting, seksueel 

misbruik, partnergeweld, emotioneel en financieel misbruik, moord en mishandeling door (wets)

handhavers.

Via de radio werd ingezet op een bewustwordingscampagne over seksueel geweld in drie lokale 

talen met naar schattig 2000 luisteraars. Ook werd informatie gedeeld met 5000 vrouwen 

en meisjes. 1700 hiervan gaven aan dat zij nu beter in staat zijn om geweld tegen vrouwen te 

melden en hulp te zoeken. 

Economische kansen scheppen in Kyrgyzstan en Tadzjikistan

In Kyrgyzstan heeft UN Women in 2020 kunnen bijdragen aan het creëren van economische 

kansen voor vrouwen. Zo ondersteunde UN Women Kyrgyzstan het landbouwbedrijf van 

de 24-jarige Kursanali kyzy Begimai, in het kader van het project “Grensoverschrijdende 

samenwerking voor duurzame vrede en ontwikkeling’. Zij woont en werkt op de grens van 

Kyrgyzstan en Tadzjikistan. Dit met een winstgevende agrarische onderneming en initiatieven 

voor conflictoplossing, is Kursanali nu een voorbeeld voor anderen uit haar dorp. Met behulp 

van UN Women zette ze een zelfhulpgroep waarmee ze andere vrouwen klaarstoomt voor 

een carrière in de landbouw. UN Women hielp met de financiële ondersteuning en het leveren 

van bijvoorbeeld landbouwapparatuur, aardbeienplanten en meststoffen. Naast het materiaal 

verzorgde UN Women ook trainingen, omdat deze vrouwen werkzaam zijn in een conflictgebied. 

Het uitgangspunt van UN Women is dat de rol van vrouwen cruciaal is bij vredesopbouw, 

conflictoplossing en groen ondernemerschap.
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Dankzij het project zijn de economische kansen van vrouwen in de regio vergroot en kunnen 

zij hier zelf mee verder aan de slag. Dankzij de kennisdeling van Kursanali zijn er meer vrouwen 

in de regio met kennis over het planten en verzorgen van aardbeien, waardoor zij aan het werk 

kunnen. Volgens Kursanali is dat nog maar het begin en zijn ze van plan om hun professionele 

netwerk uit te breiden en management- en bedrijfsplanningsvaardigheden te verbeteren door 

studiereizen te organiseren naar workshops in Tadzjikistan.

Gendergelijkheid in Turkije 

HeForShe Turkije en GQ Magazine Turkije lanceerden in 2020 een driedelige podcast serie met 

inspirerende talks over gendergelijkheid. De podcastserie maakt deel uit van initiatieven die zijn 

gelanceerd in het kader van het UN Women’s Media Compact-partnerschap met GQ Magazine 

Turkey en heeft tot doel het bewustzijn over gendergelijkheid te vergroten, genderstereotypen te 

doorbreken en de rol van mannen en jongens bij het bereiken van gendergelijkheid aan de orde 

te stellen. 

Uitgevoerd door HeForShe Turkey, presenteert de podcast bekende en invloedrijke mannelijke 

beroemdheden, opinieleiders en experts uit Turkije. Afleveringen worden gehost door GQ 

Magazine Editor BarkÖn Özdemir en mede-georganiseerd door UN Women Turkey. Dankzij de 

podcast worden onderbelichte onderwerpen met een groot publiek gedeeld. Zoals bijvoorbeeld 

betrokken vaderschap, gendergelijkheid en sport, en genderstereotypen. Acteurs, atleten, 

artiesten en opinieleiders uit verschillende vakgebieden gaan in de podcast in gesprek en delen 

hun eigen reis naar gendergelijkheid.
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In de eerste podcast vertelde de beroemde acteur Salih Bademci over vaderschap en de rol van 

mannen bij het bereiken van gendergelijkheid met medepresentatoren Barkın Özdemir van GQ 

en Tayfun Yılmaz van UN Women, die onlangs zelf vader is geworden. In de tweede podcast 

sprak Melih Mahmutoğlu, aanvoerder van het basketbalteam van Fenerbahçe Sports Club, over 

het potentieel van sport om verandering te stimuleren en gendergelijkheid te bereiken met 

mede-presentatoren Barkin Özdemir van GQ Magazine en Sinem Aydin van UN Women. In de 

derde podcast was Aras Kocaoğlan te gast, de mede-oprichter van het beroemde Instagram-

account Turkish Dictionary. Hij vertelt, samen met Barkın Özdemir van GQ en Sinem Aydın van 

VN Vrouwen Turkije, over het belang van taal bij het uitdagen van stereotypen en het creëren van 

een gendergelijke samenleving met mede-presentatoren.

Met tot nu toe drie afleveringen gepubliceerd is de serie nog niet ten einde. In 2021 zal de 

podocastserie taboes bespreekbaar blijven maken.

Vrouwelijk ondernemerschap in Kaukasus 

Nana Kheladze verhuisde in haar vierde huwelijksjaar naar Sviri, in Georgië. Op dat moment 

realiseerde ze zich dat het voor de lokale bevolking bijna onmogelijk was om versgebakken 

brood te kopen. Tegen die tijd had Nana al ervaring opgedaan met management en 

technologische processen, en dus besloot ze een bakkerij in het dorp te openen. 
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Naast haar werk in de bakkerij raakte Nana betrokken bij een project van UN Women en de 

Taso Foundation. Zij was in 2020 een van de deelnemers van het project “Women’s Economic 

Empowerment in the South Caucasus” van UN Women. In het kader van dit project helpt de 

Academie van het Ministerie van Financiën van Georgië talrijke vrouwen die betrokken waren bij 

gemeenschapsmobilisatie uit Samtskhe-Javakheti, Kvemo Kartli en Kakheti om nieuwe kennis 

op te doen door middel van een speciaal ontwikkelde educatieve module. Nana kon dankzij UN 

Women trainingen volgen, financiering toegewezen krijgen en investeren in nieuwe machines 

voor haar bakkerij, waardoor ze haar arbeidstijd kon verkorten. 

In totaal hebben tussen 2019 en 2020 150 vrouwen een opleiding kunnen volgen in het kader 

van het project “Women’s Economic Empowerment in the South Caucasus”. Onderwerpen die 

aan bod kwamen waren onder meer bedrijfsontwikkeling, computervaardigheden en effectieve 

communicatie.
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UN WOMEN IN CIJFERS
In 2020 heeft UN Women Nederland meer dan dubbel zoveel fondsen weten te werven voor het 

werk wereldwijd dan in het jaar ervoor. Hieronder een samenvatting van de belangrijkste cijfers 

uit het financieel jaarverslag. 

Inkomsten uit fondsenwerving

In 2020 heeft UN Women Nederland in totaal €52.537 geworven. In 2019 was dit nog €21.368. 

 

Van dit bedrag kwam €11.136 van reguliere donateurs. Steeds meer maandelijkse en 

jaarlijkse donateurs weten UN Women te vinden en willen bijdragen aan vrouwenrechten en 

gendergelijkheid. In 2020 groeide UN Women Nederland van 63 naar 146 reguliere donateurs. 

Door het aantal reguliere donateurs uit te breiden kan een stabiele basis worden gevormd, 

waarop de organisatie in Nederland kan groeien en ieder jaar meer kan afdragen aan de 

projecten in de landen waar dat het hardste nodig is.€18.164 kwam van eenmalige donateurs, met 

name rond de Orange the World campagne. Daarnaast ontving UN Women Nederland €12.272 

van bedrijven, en €10.965 van serviceclubs, kerken en andere non-profit organisaties. 
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Naast deze inkomsten uit fondsenwerving, waarover afdracht plaatsvindt naar het wereldwijde 

werk van UN Women, ontving UN Women Nederland €2.000 van Zonta Nederland en de Unie 

van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curacao, als bijdrage aan de gezamenlijke 

Orange the World campagne. Ook ontving UN Women Nederland in december een bijdrage 

van € 20.704 van de moederorganisatie om in 2021 te investeren in het bereiken van potentiele 

nieuwe reguliere donateurs. 

Afdracht voor projecten wereldwijd

Van alle inkomsten uit fondsenwerving draagt UN Women Nederland 75% af aan de wereldwijde 

organisatie. In 2020 kwam dit neer op een bedrag van €39.403. Van dit bedrag is €13.219 

specifiek bestemd voor het Trust Fund to End Violence Against Women, het fonds voor 

de bestrijding van geweld tegen vrouwen. €11.103 is geoormerkt voor het Global Helplines 

Project, waarmee een website wordt opgezet waarop vrouwen en meisjes waar dan ook 

ter wereld de dichtstbijzijnde hulplijn kunnen vinden als zij slachtoffer worden van geweld, 

en nationale hulplijnen worden opgericht in landen waar deze nog niet bestaan. De overige 

€15.081 is ongeoormerkt en wordt besteed aan andere doelen van UN Women, zoals politieke 

vertegenwoordiging, economische zelfstandigheid en humanitaire hulp. 

verdeling afdracht fondsenwerving

Trust Fund Helplines UN Women projecten

Trust Fund

Helplines

UN Women Projecten

€  13.219

€  11.103

€  15.081
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Uitgaven aan campagnes in Nederland

Van de geworven middelen wordt 25% besteed in Nederland, deels aan de organisatie zelf en 

deels aan de campagnes. In 2020 gaf UN Women Nederland €12.376 uit aan kosten zoals een 

postbus, auditing, zaalhuur, etc en aan fondsenwerving. De organisatie heeft geen kantoor en 

kan onder andere daardoor de vaste overheadkosten laag houden. Daarnaast werd €14.777 

besteed aan campagnes, zoals de Orange the World campagne, het opzetten van een website 

met meldpunten en het ontwikkelen van voorlichtingsmaterialen.

UN Women Nederland hoopt in 2021 de stijgende lijn door te zetten, waarbij de overheadkosten 

zo laag mogelijk blijven en de afdracht aan de projecten van UN Women wereldwijd jaarlijks flink 

blijft groeien. Daarbij wordt vooral ingezet op het verwerven van meer reguliere donateurs, onder 

de groeiende groep mensen die graag willen bijdragen aan een wereld waarin vrouwenrechten 

gerespecteerd worden en gendergelijkheid steeds dichterbij komt. 

Besteding middelen UN Women Nederland

afdracht wereldwijd campagnes NL organisatie

afdracht wereldwijd

campagnes NL

organisatie

€  39.403
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