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UWE 2016, 24 t/m 26 juni 2016
ASPIRATION, ADVANCEMENT, ACHIEVEMENT,
Encouraging Women into Leadership Roles
door Eileen Focke-Bakker, secretaris GWI-NL

Aan de opening van de Conferentie op zaterdag 25 juni 2016 ging de receptie bij de burgemeester
van Winchester op vrijdag 24 juni vooraf. De receptie was levendig maar slechts een aantal van de
deelnemers aan de Conferentie konden hieraan deelnemen. Na terugkomst van de receptie volgde
een zeer geanimeerd diner, waar de Nederlandse deelnemers het toetje met velen deelden.

Elena Flavia Castagnino Belinghieri, Edith Lommerse, de burgemeester en Gloria Banner, voorzitter BFWG

Zaterdag 25 juni werd gestart door Sun Miles (foto 1), voorzitter van de afdeling Winchester van de
BFWG. Zij opende de Conferentie UWE en wenste de deelnemers een goede en leerzame
bijeenkomst. Ze ging in op het thema: Aspiration en benadrukte de rol van rolmodellen hierbij.
Daarnaast is volgens haar de aanmoediging van familie onontbeerlijk. Ook om “Advancement” en de
top te bereiken zijn voorbeeldfunctie nodig. Bij “Achievement” ging ze o.a. in op het feit dat dat
moed vereist. Als voorbeeld noemde ze Simone de Bouvoir. Vervolgens nam Edith Lommerse,
voorzitter van de UWE. het woord. Zij benadrukte dat ondanks alle verschillen die er zijn (Brexit had
net plaatsgevonden) we deze conferentie gezamenlijk “vieren”. Zij benadrukte dat er meer leden bij
UWE zouden moeten aansluiten en dat er meer geleerd moest worden van de NFA’s. Ook moeten
vrouwen meer zichtbaar worden en vrouwen moeten leren, zeker in hun baan, dat ze niet altijd
“beter” behoeven te zijn dan mannen.
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Foto 1

Christel Moor (foto’s 2 a en b), Convenor van de Special Committee voor het Hegg Hoffet fonds van
de GWI, gaf een kort overzicht van de ontstaan geschiedenis van het Hegg Hoffet Fund genoemd
naar Madame Blanche Hegg Hoffet uit Zwitserland. Het werd opgericht met als doel fondsen te
werven, conferenties te organiseren en coöperatie te bewerkstelligen voor internationale “relief”
programma’s. Het fonds geeft ondersteuning aan "graduate" vrouwen, die als vluchteling, hun land
moesten ontvluchten en weer wilden studeren om werk te kunnen vinden. O.a. vrouwen uit de
concentratiekampen werden op deze wijze geholpen. Canada doneert veel geld aan Hegg Hoffet
fonds. De drie criteria: “graduate women, refugee status and the money goes to the institutions
where the academic courses are followed” is vanaf de start de richtlijn geweest. Het Hegg Hoffet
fonds heeft geen geld voor grote MBA opleidingen. Steun is gegeven voor korte cursussen, b.v. taal
cursus, of voor b.v. computer studies.

Foto’s 2 a en b

Keynote speaker Catherine Beader Member of European Parlement MEP (foto 3), de dag na Brexit,
begon met een korte introductie van zichzelf. Haar belangrijkste motivatie om de politiek in te gaan
was dat ze bang was voor het milieu. Pas daarna is ze zich gaan toeleggen op gender equality en
trafficking van vrouwen. Ze is (door Brexit onzeker) lid van de “Overseas delegation of the African
and Caribbean” regions. Hier wordt bv gesproken over mobiliteit en migratie. Zij heeft zich bezig
gehouden met de vluchtelingenproblematiek en de consequenties daarvan bv. terugkeer naar land
van herkomst en lokale integratie. Zij is trots op twee resultaten: ‘Report on the disabled in
developing countries’ en ‘Report on Poaching; trafficking of wild life’. Ze stelt dat ze “seeds in the
minds” plant en daarop verder bouwt. Opvallend is dat ze in haar Brexit point of view uitsluitend oog
heeft voor de positie van de MEP’s en het Britse standpunt en niet vanuit de Europese gedachte
waar ze toch deel van uitmaakte.
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Foto 3

In de middag volgenden 2 workshop, een van Esther Neven van de universiteit van Tilburg over “Loss
of women in the Dutch Police Force”. Deze workshop heb ik niet gevolgd, maar wel die van Adriana
Ungureanu uit Roemenie (foto 4). Zij heeft een PHd in International Business and Economics en is
naast zakenvrouw ook schrijfster die aan vrouwen is gewijd. Zij richt zich vooral op social
entrepreneurship en geeft trainingen als freelancer. Ze helpt teenagers bij hun levensloop en
begeleidt volwassenen bij “big events” in hun leven. Tevens heeft ze een soort e-community
opgericht van PHd-ers die informatie delen binnen de academische wereld, niet binnen de
universiteiten alleen.

Foto 4

Na de thee volgde een “wrap-up”” van de twee workshops en een panel discussie (foto 5):
Adriana stelt dat vrouwen vaak managers zijn geen leaders en dat vrouwen in business elkaar
moeten helpen. Vaak worden ideeen van vrouwen in business niet geaccepteerd en er is nog steeds
sprake van enige intimidatie op de werkplek. Esther gaat in op het “ blue web” een soort “old boys
network” binnen de politie in Nederland. Dit is het onderwerp waar haar PHd over gaat.

Foto 5
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Vooraf aan het galadiner heeft een deel van de Nederlandse delegatie in de Winchester Cathedral de
Choral Eveningsong bijgewoond, waarbij prachtige liederen ten gehore werden gebracht door het
Cathedral Choir. De Canon Precentor, Sue Wallace, leidde de dienst. Foto’s 5a,b en ,c.

Foto’s 5 a, b en c

Daarna volgde het galadiner in Prior’s Hall dat geweldig was georganiseerd. Een aantal deelnemers
konden hieraan niet deelnemen omdat het “fully booked”” was. Er was een pre-arranged seating. Er
werd zeer geanimeerd met elkaar gesproken. De Vice Chancellor van de University of Winchester,
Prof. Joy Carter sprak over de geschiedenis van de universiteit en haar levensloop binnen de
universiteit.

Eileen poogt haar plaatst te vinden

Edith bedankt de Vice-Chancellor

Joy Carter houdt de diner speach

Zondag 26 juni startte met een presentatie van Gloria Vessey over Aspiraties naar Achievement
“Daring to Dream” . Deze presentatie werd voorgelezen door een van haar compagnons van TBA en
hij haalde vele quotes aan van belangrijke mensen (Obama, Hillary Clinton etc.) om aan te tonen dat
als een kind met een problematiek (bv. autisme, dis bled) komt aangemoedigd wordt zijn/haar
droom na te streven ondanks de problematiek.
Hierna opende Edith Lommerse de AGM van de UWE (foto 6).
Annelies Pierrot (foto 7) werd gekozen tot nieuwe penningmeester van UWE.
Er zijn geen officiële minutes van de vorige UWE AGM (2015 in Utrecht) vanwege ziekte van de
notulist. Daarna werd de Jans Gremmée Award uitgereikt aan Elizabeth Poskitt (foto 8) voor haar
vele werk voor zowel de BFGW alsook voor haar internationale werkzaamheden. Ze was President
van IFUW. Vervolgens werden de verslagen van de NFA’s gepresenteerd; sommigen voorgelezen,
anderen in de vorm van een powerpoint. Belangrijkste ideeën waar wij ook iets mee zouden kunnen;
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het uitreiken van beurzen, het uitvoeren van projecten (bv. Finland: Let’s read together”), het
werken aan zichtbaarheid om leden te werven, het uitschrijven van “wedstrijden”(La Parole, Public
speaking), het organiseren van Nationale Events zoals bv de “Young research presentation” of de
“Research presentation Day”, het aanknopen van nauwe banden met ministerie van Education en
van Social Affairs om belangen van vrouwen te behartigen, speciale aandacht voor “Equal Pay Day”
en voor “Education day voor STEM”, book sales om fondsen te werven en het Ierse project: Women
inspiring Women across generations. Hierna moest ik helaas naar huis.

Foto 6
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