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EVALUATIEVERSLAG  Young Feminist Weekend (YFW2020-21), 
Nederlandse Vrouwenraad NVR,  Den Haag, september 2021 

 

SAMENVATTING: YFW editie 2020 moest op een laat moment vanwege de coronaregels omgezet 

worden in een hybride editie in oktober 2020. Deze werd afgesloten op 3 en 4 september 2021 met 

een 1,5 dag live event in de oorspronkelijk geplande locatie in Den Haag. Deze afsluiting werd 

gewaardeerd door deelnemers en vrijwilligers (facilitatoren ). Het was een aangename verrassing 

elkaar  live te ontmoeten. Er zijn voorstellen voor acties opgesteld en afspraken voor nieuwe 

ontmoetingen zijn gemaakt zodat de deelnemers de onderlinge banden kunnen vervolgen en 

daarmee de feministische beweging in Nederland versterken. Ondanks alle (corona gerelateerde)  

belemmeringen zijn uiteindelijk  (zeer) goede resultaten behaald.  Overall is het gelukt allen aan 

boord te houden. Men besefte dat het best bijzonder was. Enkelen vielen uiteindelijk af vanwege de 

start van een studie in het buitenland, een (terug-)verhuizing naar het buitenland en werk.  

CO-FINANCIERING: YFW2020 was mede mogelijk dankzij financiële ondersteuning vanuit achterban 
organisaties van de NVR aangevuld met externe fondsenwerving. Door alle onzekerheden rondom 
corona (o.a. wat betekent het voor de activiteiten en het voortbestaan van organisaties?) bleek het 
aanzoeken van externe financiering noodzakelijk. Daarin ging veel tijd zitten. Toezeggingen werden 
ontvangen van:  

Unie van Soroptimisten NL, VVAO, Wo=men, Ned.Ver. van Vrouwelijke Artsen 
NVvA, Passage, FNV vrouwen, Fonds1818, Gemeente Den Haag en de International 
Council of Women (ICW).  

Verder was de inzet van tal van vrijwilligers onontbeerlijk voor het succes van deze YFW-editie. Zij 
hebben allen ruim meer uren ingezet als was gepland.  
 
 
AANPAK: Deze 2e editie van YFW welke was gepland van 16 t/m 18 oktober 2020 in Den Haag, werd 
op een laat moment vanwege de corona beperkingen omgezet in een hybride editie met online 
sessies op 16 oktober (de aftrap, in aanwezigheid van enkele NVR bestuurders ),  7 en  28 november, 
met workshops door deelnemers zelf en door experts. De hybride editie werd afgesloten met een 1, 
5 dag live event op de oorspronkelijk geplande locatie zodra de regels dat toelieten, in overleg met 
alle betrokkenen en de locatie. De periode tussen de laatste zoomsessie in november en het live 
event werd gevuld met maandelijkse ‘Open Space’-sessies en huiswerkopdrachten (in groepjes te 
maken). Dat werkte goed voor het opbouwen en behouden van de contacten tussen deelnemers. 
Om de contacten onderling te onderhouden en interesse en betrokkenheid vast te houden zijn een 
Linkedin-groep en Whatsapp-groep opgezet. Deze voorzien in een behoefte. 
 
VOORDEEL: Voordeel van deze onbedoeld lang uitgelopen hybride editie is dat er al doende kon 
worden onderzocht hoe een onlinetool kan worden ingezet voor een interactieve training, wat kan 
worden ingezet voor andere NVR evenementen. Tevens werd, eveneens onbedoeld, een verdieping 
van de training gerealiseerd, meer dan mogelijk is tijdens een intensieve 3 daagse training. 
 
AANMELDINGEN & SELECTIE: Er zijn meerdere ‘call for candidates’ uitgezet, zowel in het Nederlands 
als in het Engels omdat tevens jonge feministen die (tijdelijk) in Nederland  studeren  en /of werken 
en de taal niet  goed machtig zijn mee moeten kunnen doen. Misschien wel  dankzij de corona  
lockdowns kende YFW2020 een groot aantal  aanmeldingen, meer dan 70 reacties uit het hele land. 
Uit dit aantal  werden uiteindelijk 30 deelnemers geselecteerd  om te komen tot een groep die elkaar 
aanvult wat betreft opleidingen, culturele achtergronden,(levens-) ervaringen, activisme enz. . 
Tevens werd een wachtlijst ingesteld. Het selectieproces vroeg veel tijd omdat het zorgvuldig diende 
te gebeuren.  Circa 10 gegadigden werden doorverwezen naar de Rotterdamse editie, di e dezelfde 
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trainer en opzet had en in handen was van een lokale organisatie (oud deelnemer YFW)  en een 
lokale focus kende, passend binnen het gemeentelijk beleid van Rotterdam. Deelnemers aan  de 
Rotterdamse editie kregen eveneens de mogelijkheid zich aan te sluiten bij de Young Feminist 
Ambassadors (YFA), geïnitieerd door YFW-deelnemers van de 1e editie, en aangesloten bij  de NVR.  
 
ACTIVITEITEN YFW:  De editie werd noodgedwongen omgebouwd tot een hybrideversie met 3x 
online sessies op respectievelijk op:  
- vrijdag  16 oktober, 14-15.30 uur, kick off /opening met bestuursleden NVR, kennismaking en 

uitleg van het programma;  
- zaterdag 7 november, 10-13.00 uur, met oefeningen en workshops door deelnemers en  
- zaterdag  28 november, 10-13.30 uur met workshops door deelnemers en door  experts (Jan 

Reynders – MenEngage NL, Kelly Groen – Action Aid, Christine Nanlohy – NVR internationaal, 
en gastspreker Marije Cornelissen - UN Women NL, over de geschiedenis van het feminisme, 
veel interactie en (team-)huiswerkopdrachten di e men via de telefoon uitvoerde waarna  
plenair de resultaten werden besproken. 

- Afsluiting met  een live event in de oorspronkelijk  geplande locatie zodra de regels dat 
toelieten op  3 en 4 september 2021;  

-  Om de periode tussen de laatste zoomsessie en het live event te overbruggen en tussentijds 
contact  te onderhouden met alle deelnemers teneinde de interesse en betrokkenheid vast 
te houden zijn maandelijks  ‘open spaces’ georganiseerd, op resp.: 26/1/21,vanaf 19.30 uur, 
23/2/21, 19.30 uur, 23 maart. Vanaf 19.30 uur,  21 april, vanaf  19:30  en erna in juni en 
augustus, met (team-)huiswerkopdrachten di e men via de telefoon maakte waarna  plenair 
de resultaten werden besproken; 

- een  Linkedin-groep en een Whatsapp-groep zijn  opgezet om de contacten nader te 
onderhouden, dat werkte goed.   

 
RESULTATEN:  een toegenomen bewustzijn over  en activisme bij gender vraagstukken, feminisme, 
intersectionality en solidariteit. Deelnemers breidden hun kennis en vaardigheden uit en bouwden 
hun sociale / professionele netwerken uit, bediscussieerden tal van thema’s, ontwikkelden plannen 
voor concrete acties om zo nader vorm te geven aan hun betrokkenheid bij de feministische 
beweging en werkten daarmee tevens aan hun persoonlijke ontwikkeling en leiderschapskwaliteiten.  
Diverse deelnemers sloten zich aan bij werkgroepen van NVR  (o.a.  Vrouwenpodium, de werkgroep 
mannenemancipatie ). En de overgrote meerderheid  sloot zich aan bij de Young Feminist 
Ambassadors, opgericht door deelnemers van de 1e editie YFW en aangesloten bij  de NVR. Een 
ruime meerderheid werkt verder, in teams/werkgroepen, aan hun YFW-projecten zoals  ‘Hoe een 
dialoog over feminisme te starten zonder agressief  gedrag te oogsten? Waartoe een kaartenspel 
wordt ontwikkel d met open vragen om te bespreken in kleine groepen, met bijvoorbeeld vrienden. 
Onderzocht zal worden of deze ‘producten’  eveneens met de achterban van de NVR kunnen worden 

gedeeld. Enkele leden van YFA-namen deel aan de interculturele dialoog en ontmoeting  over 
feminisme, discriminatie en seksisme, met een groep Franse girlscouts van de  EEUDF beweging 
op 21 juli 2021 in het NVR kantoor. De Franse  organisatie had hierom verzocht vanwege hun 
Europese filmproject, waarmee ze voorlichting willen geven op scholen.   
 
PUBLICITEIT / COMMUNICATiE De jonge filmmaakster Georgiana Barcan, maakte een filmpje van de 

oline editie en interviewde daartoe een deelneemster en een facilitator (deelneemster van de  1e 

editie YFW). Het filmpje is Engelstalig en ondertiteld, zowel vrouwen uit Nederland  als die tijdelijk in 

Nederland  verblijven voor werk, studie en /of liefde konden deelnemen.  Het filmpje staat inmiddels 

online:  https://www.nederlandsevrouwenraad.nl/html/index.php?paginaID=3855   

Twee deelneemsters schreven en blog over hun ervaringen, te weten: Lorraine Poh Chesi en Denise 

Sarfo: https://www.nederlandsevrouwenraad.nl/html/index.php?alineaID=1556 

https://www.nederlandsevrouwenraad.nl/html/index.php?paginaID=3855
https://www.nederlandsevrouwenraad.nl/html/index.php?alineaID=1556
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Verder  zijn informatie over YFW2020, het filmpje  en de blogs gepubliceerd op de website van de 

European Women’s Lobby (EWL) waarbij NVR is aangesloten. In de sectie: members news: 

https://womenlobby.org/-Members-News-?lang=en 

Voorts verscheen een artikeltje over YFW, met een link naar de korte video, in de internationale 

newsletter van de International Alliance of Women (IAW) , in de editie van februari2021#1 (pg 13-

14). https://international-alliance-of-women.s3.amazonaws.com/wp-

content/uploads/2021/02/02095156/IAW-Newsletter-February-2021.pdf 

Tot slot werd op 5 maart 2021, op verzoek van de Gemeente Den Haag, een online  presentatie over 

YFW2020/21 verzorgd door  YFW-deelneemsters  Parisa Elah-Madadzadeh en Anne van Blanken, 

tijdens het Haagse vrouwendag festival  ‘ inspire To Move Women Up: HuStl€ & Impact 2021’, in het 

tijdslot 19.30-21.00 uur. Dit event wordt georganiseerd door een oud deelneemster YFW.  

https://www.facebook.com/InspireToMoveUp/videos/vb.2245150932476652/393385494773306/?t

ype=2&theater 
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