
Aan: Hedy d’Ancona 

 

Betreft: vacature vrouwenvertegenwoordigster 2017 bij de VN  

 

Datum: 5 september 2016 

 

 

 

Beste Hedy,  

 

Veel vrouwen van de Wouw-Amsterdam hebben je bij zomergasten gezien op 14 augustus jl.  

Wij vonden het zonder uitzondering een geweldige uitzending, waarin o.a. je motivatie, je 

betrokkenheid bij vrouwen en je werkzame leven goed naar voren kwamen.  

 

Vanuit de NVR, de Nederlandse VrouwenRaad, kwam het verzoek om iemand voor te dragen 

voor het komende jaar als vertegenwoordigster in de Algemene Vergadering van de Verenigde 

Naties.  

De nadruk ligt op het thema economische zelfstandigheid van vrouwen in de veranderende 

wereld van werk (Women’s economic empowerment in the changing world of work).  

Wij denken dat je uitermate geschikt bent om dit thema aan de orde te stellen in een toespraak bij 

de Algemene Vergadering van de VN in het najaar van 2017. Hierbij komt nog dat wij vinden dat 

een oudere vrouw met zoveel ervaring en zo’n goede presentatie veel indruk zal maken.  

Volgens ons voldoe je ook aan alle functie eisen die de NVR stelt, zie onderaan de brief.  

 

We hopen dat je wilt overwegen om deze functie te vervullen en sturen intussen ook een 

aanbeveling naar de NVR.  

 

Met hartelijke groet, 

 

Marjan Nieuwenhuis, Madelien Krips, Dini Eekhuis en Brit de Jong,  

namens de Wouw-Amsterdam 

 

website: www.wouw-amsterdam.nl  

 

 

Functie eisen 

Gedegen kennis en ervaring op het gebied van gender. Politiek inzicht en flinke 

internationale ervaring. Goed in Nederlands en Engels in woord en geschrift. Open en 

communicatief. Beschikt over een uitgebreid eigen netwerk dat ze voor de functie van 

Vrouwenvertegenwoordiger in kan zetten.   



Bijlage 1  

 

Aan de Nederlandse VrouwenRaad,  

t.a.v. de benoemingsadviescommissie AVVN 2017  

 

Betreft: voordracht vrouwenvertegenwoordigster 2017  

 

Datum: 5 september 2016  

 

 

Beste vrouwen van de sollicitatiecommissie,  

 

Bij deze dragen we vanuit Wouw-Amsterdam Hedy ‘Ancona voor als vertegenwoordigster bij de 

AVVN voor het jaar 2017.  

Volgens ons voldoet ze aan de eisen die er in de advertentie gesteld worden en behoeft dit 

verder geen toelichting. 

Een extra motivatie voor ons om haar voor te dragen is dat ze een oudere vrouw is die uitstekend 

kan verwoorden wat ze naar voren wil brengen door jarenlange ervaring in allerlei functies en 

groepen, vanuit een interne drive vanuit haar jeugd. Daarbij heeft ze een heel groot netwerk en 

grote bekendheid opgebouwd. Het onderwerp zal haar zeer aanspreken en misschien kan ze 

zich vooral richten op de economische situatie van oudere vrouwen, een onderwerp dat vaak 

weinig aan de orde komt. (de meeste aandacht gaat bij dit onderwerp meestal naar opleiding en 

betaald werk voor jonge vrouwen). Daarbij komt dat ze nog altijd actief is op allerlei 

bijeenkomsten en congressen.  

 

Vanwege haar leeftijd en zorgtaken is het wellicht mogelijk dat ze niet aan alle voorbereidende 

vergaderingen hoeft deel te nemen omdat ze al zoveel ervaring heeft en zoveel mensen kent. En 

dat er een ander, korter durend, traject mogelijk is om haar toespraak op de AVVN voor te 

bereiden. Nu al houdt Hedy regelmatig presentaties op congressen en zit ze in panels. Wellicht 

kan ze zich de komende tijd vooral richten op economische zelfstandigheid.  

 

Deze aanbevelingsbrief hebben we ook naar Hedy d’Ancona gestuurd en we hopen van harte dat 

zij de functie van vrouwenvertegenwoordigster wil overwegen,  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Namens Wouw-Amsterdam,  

Marjan Nieuwenhuis, Madelien Krips, Dini Eekhuis en Brit de Jong 

tel: 020 6793159   



Bijlage 2  

 

Wouw-Amsterdam, http://wouw-amsterdam.nl, wouw.amsterdam@gmail.com  

 

WOUW-vrouwen zetten zich in voor de positie van 50+vrouwen in Amsterdam. Wij doen dat met 

veel plezier en energie. De vereniging is opgericht in 1981.  

Wat wil WOUW bereiken?  

WOUW wil de maatschappelijke positie van 50+ vrouwen verbeteren en meer invloed krijgen op 

de politieke besluitvorming. Het bevorderen van een positieve, niet-traditionele beeldvorming van 

50+ vrouwen en zichtbaar maken van kracht en ervaring van vrouwen, vinden we even 

belangrijk. Verder willen wij elkaar steunen bij werk en activiteit, en samen de positieve kanten 

van deze levensfase ontdekken.  

 

 

 

 

Bijlage 3  

 

Advertentie van de NVR, 22 augustus 2016, per email  

Gezocht: Vrouwenvertegenwoordiger 2017!  

Bent u of kent u een vrouw met gedegen kennis en ervaring op het gebied van gender? 

Politiek inzicht en flinke internationale ervaring? Goed in Nederlands en Engels in woord en 

geschrift. Open en communicatief. Beschikt over een uitgebreid eigen netwerk dat ze voor de 

functie van Vrouwenvertegenwoordiger in kunt zetten? Lees dan verder. Zie de uitgebreide 

vacaturetekst in de bijlage of op de website: 

http://www.nederlandsevrouwenraad.nl/html/index.php?alineaID=1278  

Een belangrijk agenda punt dit jaar is: Women’s economic empowerment in the changing 

world of work. Het thema van het statement van de Vrouwenvertegenwoordiger 2017 sluit 

idealiter hierop aan.  

De functie van Vrouwenvertegenwoordiger is onbezoldigd. Voor het verblijf in New York 

wordt een reis- en verblijfkostenvergoeding verstrekt. Parlementsleden en werknemers van 

ministeries zijn uitgesloten van sollicitatie.  

Waar moet de sollicitatie naartoe? De sollicitatie moet uiterlijk 18 september 2016 binnen 

zijn bij: Nederlandse Vrouwen Raad, Benoemingsadviescommissie AVVN 2017, Laan van 

Meerdervoort 70, 2517 AN Den Haag; e-mail: info@de-nvr.nl. Voor meer informatie: 

secretariaat NVR, telefoon: 070-3469304.  

De eerste reeks sollicitatiegesprekken vindt plaats op donderdag 6 oktober de hele dag.  

   

http://wouw-amsterdam.nl/
mailto:wouw.amsterdam@gmail.com
http://www.nederlandsevrouwenraad.nl/html/index.php?alineaID=1278
mailto:info@de-nvr.nl


Volledige advertentie van de website NVR, laatst bijgewerkt op 22 augustus 2016 

 

Waar moet je aan voldoen?  

Je hebt gedegen kennis en ervaring op het gebied van gender. Je hebt politiek inzicht en flinke 

internationale ervaring. Je spreekt en schrijft goed Nederlands en Engels. Je bent open en 

communicatief. Je beschikt over een uitgebreid eigen netwerk dat je voor de functie van 

Vrouwenvertegenwoordiger in kunt zetten. 

 

Wat wordt er van je verwacht?  

Je bent bereid en in staat de ‘major group’ van Nederlandse vrouwen actief te betrekken bij de 

voorbereiding van je statement en je optreden in de AVVN, en de opgedane AVVN-ervaring 

breed in Nederland te verspreiden. Je bent daartoe onder meer actief op sociale media en op het 

weblog van de Vrouwenvertegenwoordiger op de website van de Nederlandse Vrouwen Raad 

(www.nederlandsevrouwenraad.nl/vrouwenvertegenwoordiger). 

 

Wat houdt de functie in?  

Met de invulling van de functie is een tijdsbeslag gemoeid van circa 8 uur per week. Voor overleg 

moet je (soms) overdag beschikbaar zijn. In de periode oktober/november 2017 verblijf je, met de 

Regeringsdelegatie, circa 10 dagen in New York. Om je standpunten te vormen en te bespreken 

in een internationale setting is het mogelijk dat je eerder (een deel van) een VN vergadering 

meemaakt. Dat kan bijvoorbeeld de vergadering van de Commission on the Status of Women 

(CSW) in New York zijn. CSW61 vindt plaats van 13 tot 24 maart 2017. Belangrijk agenda punt 

is: Women’s economic empowerment in the changing world of work. Het thema van het 

statement van de Vrouwenvertegenwoordiger 2017 sluit idealiter hierop aan.  

 

Regelmatig word je uitgenodigd om presentaties te verzorgen over je werk als 

Vrouwenvertegenwoordiger en het statement dat je gaat uitspreken. In de voorbereidingen word 

je door de Nederlandse Vrouwen Raad begeleid en kun je terugvallen op de ervaring van eerdere 

Vrouwenvertegenwoordigers.  

 

De functie van Vrouwenvertegenwoordiger is onbezoldigd. Voor het verblijf in New York wordt 

een reis- en verblijfkostenvergoeding verstrekt. Parlementsleden en werknemers van ministeries 

zijn uitgesloten van sollicitatie.  

http://www.nederlandsevrouwenraad.nl/vrouwenvertegenwoordiger
http://www.nederlandsevrouwenraad.nl/html/index.php?paginaID=1339

