
Verslag event Vrouwenkracht 10 april 2022 

 

Praktische informatie 

 

 
 

- Wat: Event voor empowerment voor vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt, 

georganiseerd door Coöperatie Eva 

- Waar: Theater in de Steeg, Westeinde, Den Haag 

- Waarom: Vrouwen hebben op dit moment nog steeds minder kansen dan mannen en zij 

verdienen minder. Hun uurloon is gemiddeld 14% lager. Na de geboorte van hun eerste kind 

verdienen vrouwen zelfs 44% minder dan mannen. Alleenstaande ouders en vrouwen met 

een migratieachtergrond lopen een groter risico om in armoede te leven. Hun positie is 

kwetsbaar en de kans is groot dat zij langdurig afhankelijk zijn van een uitkering. Coöperatie 

Eva begeleidt deze vrouwen bij het opzetten en uitbouwen van hun eigen onderneming, 

onder de paraplu van de coöperatie, op weg naar economische zelfstandigheid.  

Het doel van dit event was om de vrouwen bij elkaar te brengen, om kansen en obstakels in 

kaart te brengen m.b.t. het arbeidsmarktperspectief, te horen wat er op dit moment leeft 

onder de vrouwen (om de EU te informeren), empowerment te bieden met interactieve 

workshops, te netwerken en te kijken wat we voor elkaar konden betekenen. 

 

Programma 

 

Programma van de middag: 

- Ontvangst met een drankje 

- Welkomstwoord host 

- Speech Esther Langen (coördinator Coöperatie Eva) 

- Poëzievoorstelling “A Woman’s Voice”* – deel 1 

- Workshops (Ontdek je Ikigai en een workshop over coöperatief ondernemen) 

- Pauze 

- Poëzievoorstelling “A Woman’s Voice” – deel 2 

- Presentatie: De vrouwen van Eva (Coöperatie Eva) 

- Afronding en dankwoord 

- Netwerkborrel 



* De poëzievoorstelling “A Woman’s Voice” was van cultureel ondernemer Maaike Steenis en haar 

partner: https://eindhoven.op-shop.nl/471/a-womans-voice. 

 

Wat heeft het opgeleverd? 

 

- Ongeveer 40 aanwezigen. 

- Veel input over de problemen waar vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt op dit 

moment tegenaan lopen en waar zij behoefte aan hebben. 

- Ook veel inspiratie, uitwisseling van ervaringen en het vieren van de kracht van vrouwen. 

- De leden hebben kunnen bedrijfjes gepresenteerd op een markt met verkoopstandjes. 

- Er is veel genetwerkt de hele dag door, met uitwisseling van visitekaartjes en nieuwe 

samenwerkingen als impact. 

 
 

https://eindhoven.op-shop.nl/471/a-womans-voice

