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Voorwoord

Voor u ligt het Resultatenverslag met de Jaarrekening van Atria, kennisinstituut voor
emancipatie en vrouwengeschiedenis, over 2018. Het overzicht van de werkzaamheden van

Atria laat zien dat ook in 2018 het feminisme volop groeide en bloeide. Door het produceren
en actief beschikbaar stellen van betrouwbare kennis en bronnen, en het aanjagen van het
maatschappelijk debat, vervult Atria in Nederland een cruciale faciliterende en inspire¬
rende rol.

Atria heeft in 2018 zowel wetenschappelijk als maatschappelijk bijgedragen aan de bevor¬
dering van gendergelijkheid. Extra trots zijn we op de lancering van de drie vijf-jarenprogramma s in partnerschap met het Ministerie van OCW: Bronnen van Verandering,
Werk.en.de Toekomst (i.s.m. VHTO, NVR en Emancipator), en Act4Respect (i.s.m. Rutgers
Kenniscentrum). Dankzij deze programma s kan Atria een prominente bijdrage leveren
aan onderzoekskennis over de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt, over preventie van
geweld tegen vrouwen en over het behoud, aanvullen en tot leven brengen van vrouwenge¬
schiedenis.

De bibliotheek van Atria fungeerde in 2018 ook als bruisende ontmoetingsplek in het hart
van Amsterdam, where gender is happening. Gemeenschapsvorming en co-creatie stonden
het afgelopen jaar centraal. Van een sprankelende Museumnacht tot educatieve F-labbijeenkomstenbij Atria met o.a. de Engelse wetenschapsjournalist Angela Saïnien de

Berlijnse feministische imam Seyran Ates. Bij Atria viel in 2018 veel te beleven. In totaal
organiseerde Atria 42 publieksevenementen waar opinie- en beleidsmakers, studenten en
wetenschappers op afkwamen. Ook op sociale media neemt Atria een steeds prominenter
plek in.
Van het uitbouwen van onze bijzondere collecties tot aan onderzoek en advies: het team
van medewerkers bij Atria zorgt ervoor dat de geschiedenis van en kennis over vrouwen,
gender, en emancipatie actueel blijft met het oog op de toekomst. We gaan vooruit maar
er zijn er nog genoeg meters op emancipatiegebied te maken. Atria is klaar om deze weg te
vervolgen in 2019.
Renée Römkens,
Directeur-bestuurder Atria
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Verslag Raad
van Toezicht

De st tutaire taken van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in een reglement. De belang¬

rijkste taken zijn:
• Het vervullen van de werkgeversrol met betrekking tot de directeur-bestuurder
• Toezicht houden op een doelmatige en controleerbare besteding van de middelen van

Atria
• Het adviseren en ondersteuning bieden aan de bestuurder waar nodig.

Samenstelling
De termijn van mevrouw J. Tiemersma eindigde per 9 juli 2018. Zij was wegens het ver¬
strijken van haar termijn niet her enoembaar. Zij heeft tot 31 december 2018 haar functie
als toehoorder voortgezet. Per laatst genoemde datum is mevrouw A. Jongerius wegens
verstrijken van haar tweede zittingsperiode afgetreden. De Raad bestaat verder uit de heer
E. Holtslag en mevrouw E-M Sent (auditcommissie) en mevrouw F. Ulichki. Per
1 januari 2019 heeft mevrouw P. Stienen de voorzittersrol aanvaard. Mevrouw E. Hartman
is per dezelfde datum toegevoegd als nieuw lid.

Activiteiten
De RvT is gedurende het kalenderjaar 2018 vier maal bijeengekomen. De vergaderingen
hebben plaatsgevonden in bijzijn van de directeur-bestuurder op 29 januari, 30 maart, 6
september en 19 december. Voorafgaand aan deze vergaderingen kwam de RvT separaat
bijeen. Daarnaast zijn er vier bijeenkomsten geweest van de auditcommissie en een sepa¬
rate bijeenkomst van de Raad van Toezicht op 29 november.
De inspanningen gedurende het jaar 2018 waren vooral gericht op toezicht op de uitwer¬
king van de nieuwe subsidieregeling waarmee Atria te maken heeft. De verdeling van
de beschikbare gelden over een drietal allianties en het daarnaast verwerven van e tra
middelen heeft een grote impact op de werkprocessen van het personeel gehad. De audit¬
commissie is frequenter bijeengekomen om de voortgang van de tussentijdse resultaten
nauwlettend te volgen. Aangezien het totaal van de middelen uit de drie allianties onvol¬
doende zijn om de volledige taak van Atria te kunnen vervullen heeft de RvT besloten e tra
middelen ter beschikking te stellen voor het aantrekken van specialisten ten behoeve van
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aanvullende fondsenwervin en acquisitie van projecten. De uitkomsten van deze inspan¬
ningen moet leiden tot een hogere mate van zekerheid van de continuïteit van het instituut.

In december heeft het Ministerie van OCW besloten de jaarlijkse subsidiebedragen te ver¬
hogen met 2,5% als vergoeding voor het dekken van stijgende kosten in de subsidieperiode
2018-2022.
Gezien de complexiteit van de financiële verantwoording heeft de auditcommissie uitge¬

breid aandacht besteed aan het bespreken van de kwartaalrapportages en het opstellen
van de begroting voor 2019. Daarnaast hebben zij overleg gevoerd met de accountant over

de jaarrekening 2017.
Verder heeft de RvT de inspanningen van Atria gevolgd om extra fondsen te verwerven via
het Aletta Jacobs Fonds, de uitbreiding van het Atria-ambassadeurs-netwerk en de Raad
van Advies.
De nauwgezette verantwoording van bestede tijd en middelen als gevolg van de nieuwe
financieringsstructuur heeft geleid tot verhoogde werkdruk die extra inspanningen van de
medewerkers vroeg. Mede als gevolg hiervan is ondersteuning door inhuur noodzakelijk
geweest. De RvT spreekt hierbij haar waardering uit naar de collega s van Atria voor hun
extra inzet en aanpassingsvermogen.
De renumeratiecommissie heeft met de directeur/bestuurder een functionerings- en
beoordelingsgesprek gevoerd. En er zijn afspraken gemaakt over de aanstaande pensione¬
ring en opvolging van de directeur/bestuurder.

Tot slot
De RvT is gezien alle aanpassingen die de nieuwe subsidieregeling met zich mee heeft
gebracht positief gestemd over het behaalde resultaat over 2018. Ondanks de beperkte per¬
sonele capaciteit van het kennisinstituut is men er in geslaagd een aanzienlijk bedrag aan
eigen extra inkomsten te verwerven. Ook de zichtbaarheid van Atria in samenleving en
media is verder toegenomen waardoor Atria zijn plaats als belangrijke speler op het terrein
van vrouwen en gender voor beleid, wetenschap en opiniemakers heeft verstevigd. De RvT

is ervan overtuigd dat Atria in 2019 zijn doelstellingen zal blijven realiseren.
Amsterdam, 27 maart 2019
Namens de Raad van Toezicht
Petra Stienen, voorzitter
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Introductie

1.1 Missie
Vrouwenrechten zijn mensenrechten. Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouw¬
en eschiedenis, verzamelt, beheert en deelt het erfgoed van vrouwen en zet zich op basis
van onderzoek en feiten in voor elijke behandeling van vrouwen en mannen in alle socia¬
le en culturele diversiteiten. Atria belicht de innoverende bijdragen van vrouwen aan de

samenleving. In de (online) bibliotheek en het archief van Atria is actuele en historische
informatie te vinden over vrouwen en genderverhoudingen in de samenleving. Atria
onderzoekt de huidige maatschappelijke positie van vrouwen en geeft advies voor toe¬

komstig beleid.
Atria s motto Sliaring the past, debating the present, creating the future vormt deleidia.a.d
voor de activiteiten van het instituut. Onder dat motto verzamelt en verspreidt Atria kennis
over de positie en rechten van vrouwen in relatie tot het bredere vraagstuk van gender en
genderrelaties, en over hoe die zich in alle diversiteit ontwikkelt (in samenhang met onder
andere sekse, seksuele oriëntatie, sociale klasse, etniciteit).
Er is veel bereikt in Nederland, maar er valt nog veel te winnen op het gebied van eman¬
cipatie, voor vrouwen én mannen. Daarnaast zijn de verworven rechten van vrouwen
kwetsbaar, zeker als het gaat om het in de praktijk brengen van rechten. De hardnekkige
loonkloof, ook bij gelijke kwalificaties, is daar een goed voorbeeld van. Kennis van en over
de geschiedenis is essentieel om het heden te kunnen duiden en met kennis van zaken
vooruit te kijken en te weten waar er risico s voor afbraak van rechten zijn. Atria maakt de
historische bijdrage die vrouwen leverden aan die verworven rechten zichtbaar en zorgt
dat deze kennis een rol krijgt in het actuele debat.
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1.2. Strategie
De samenlevin als geheel wint als meisjes en vrouwen, mannen en jongens zich ten volle
in vrijheid kunnen ontplooien, zonder beperkt te worden door genderrollen, angst voor
geweld of sociale repercussies. Om zijn missie te realiseren zet Atria zich in voor meer
gendersensitiviteit in beleid, onderzoek en maatschappelijk debat, en voor opheffing van
maatschappelijke achterstanden.
In de uitvoering van zijn werk vervult Atria drie rollen die in combinatie met elkaar
kunnen worden uitgevoerd: die van verbinder (gericht op het aangaan van allianties
en samenwerking), aanjager (proactief gericht op agendering) en producent van kennis
(gericht op onderzoek, advisering, verzamelen en aanreiken van (historische) informatie).
Hierbij werkt Atria deels nauw samen met andere (vrouwen)organisaties zoals bijvoor¬
beeld WO=MEN en Rutgers. Daarnaast kiest Atria voor een dynamische en publieksge¬
richte presentatie. Er ligt een sterke focus op sociale en etnische diversiteit, die internatio¬
naal georiënteerd is en in verbinding staat met de wetenschap.

1.3. Beleid
Atria is per 1 januari 2018 getransformeerd van een instituut met een instellingssubsidie
naar een instituut dat samen met partnerorganisaties strategische partnerschappen met
het Ministerie van OCW, directie Emancipatie, aangaat en daarvoor programmasubsidies
ontvangt. Door de strategische partnerschappen heeft Atria een substantieel deel van zijn
werkzaamheden voor de periode 2018-2022 in een drietal allianties ondergebracht.
• Bronnen van Verandering (erfgoed)
• Werken.en.de Toekomst (tegengaan van stereotypen in onderwijs en arbeid)
• Act4Respect (preventie van gendergerelateerd geweld)
In hoofdstuk 2 volgt een toelichting op de activiteiten per alliantie. De werkprogramma s

in de allianties zijn ontwikkeld vanuit een Theory ofChange: alle werkzaamheden zijn
gericht op het tot stand brengen van veranderingen in de samenleving om gelijkheid en
diversiteit in genderposities daadwerkelijk te realiseren. De programmatische uitwerking
gebeurt aan de hand van helder geformuleerde tussenstappen en dito resultaten die aan¬
geven hoe het uiteindelijk te bereiken doel zal worden bereikt.
Buiten de meerjarige allianties initieert en participeert Atria in verschillende projecten,
ook op internationaal niveau. Zo speelde Atria in 2018, samen met WO=MEN en het net¬
werk VN-Vrouwenverdrag van het ministerie van OCW (Directie Emancipatie), een coör¬

dinerende rol bij het ophalen van input voor de regeringsdelegatie die in New York tijdens
de jaarlijkse sessies van de VN Commission on the Status of Women namens Nederland
onderhandelt.
Atria heeft zich het afgelopen jaar ook verder ontwikkeld als platform en netwerk voor
vrouwen en organisaties werkzaam op het terrein van gender en emancipatie, zowel offline als online. De bibliotheek van Atria is een bruisende ontmoetingsplek where gender
is happening . Co-creatie en emeenschapsvorming vormen het uitgangspunt. Als hub wil
Atria een faciliterende rol spelen bij het proactief beschikbaar stellen van betrou are
kennis en bronnen voor opiniemakers, beleidsmakers en-weè®chS appers, eiv Psóireren in
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het aanjagen van et maatschappelijk debat. De bibliotheek en andere ruimten aan de Vij¬
zelstraat in Amsterdam vormen het centrum waar ontmoeting plaatsvindt en creativiteit
gestimuleerd wordt. Het unieke archief van Atria, waaronder het archief van Aletta Jacobs

dat erkend is als Memory of the World door UNESCO, vormt het kloppend hart.

1.4. Organisatiestructuur
De werkzaamheden van Atria zijn in 2018 uitgevoerd door experts die werkzaam zijn bij
de vier afdelingen Collecties, Onderzoek, Beleidsadvisering en Communicatie & Externe

Betrekkingen. Daarnaast biedt een stafafdeling onder leiding van het Management Team
(directeur-bestuurder en algemeen manager) ondersteuning aan de afdelingen. Gezamen¬

lijk werken gemiddeld 38 medewerkers aan de kernactiviteiten van Atria.
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In 2018 zijn de drie allianties Bronnen van Verandering, Act4Respect en Werk.en.de Toe¬
komst van start gegaan. In dit hoofdstuk wordt beschreven wat in 2018 de behaalde resul¬
taten zijn van deze allianties.

2.1. Bronnen van verandering
Bronnen van Verandering (BvV) is de alliantie waarbinnen de archief- en bibliotheek¬
functie van Atria vallen. Atria is voor deze alliantie de enige partner van het ministerie

van OCW. De alliantie BvV stelt Atria in staat zijn collectie te behouden, uit te breiden en
beschikbaar te stellen aan onder andere wetenschappers, opiniemakers, vrouwenorga¬
nisaties, actiegroepen en netwerken, (jonge) feministen en feministische netwerken - en
ieder ander die geïnteresseerd is in de rijke geschiedenis van vrouwen en vrouwenbewe¬
gingen.

De werkzaamheden van de alliantie BvV zijn onderverdeeld in vijf activiteiten:
• Gender Heritage Connection, digitale strategie en website
• Aansprekende jaarlijkse evenementen, producten en inzet platform (hub)
• Aanvullen collectie Oral History en historisch onderzoek
• Collectievorming, signaleren archieven en samenwerken archiefvormers

• Openstelling bibliotheek en studiezaal, rondleidingen en inleidingen
2.1.1. Gender Heritage Connection

Atria heeft in 2018 grote stappen gezet in de ontwikkeling van het innovatieve digitale
netwerk van genderbronnen, de Gender Heritage Connection (GHC). Op dit online platform
wordt erfgoedinformatie over vrouwen/gendergeschiedenis uit collecties van verschillende

(inter)nationale erfgoedinstellingen toegankelijk gemaakt op basis van Linked Data. Hier¬
door worden de data onderling slim verbonden en open toegankelijk. De erfgoedinstellin¬
gen staan garant voor kwalitatieve en betrouwbare informatie gefundeerd op (historische)
bronnen. Door middel van het platform maakt Atria zijn unieke erfgoed toegankelijk voor
een wereldwijd publiek. De GHC is een soort deeltjesversneller . Door de slimme koppe¬
ling met andere (inte nationale collecties worden de erfgoedbronnen specifiek vanuit het
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oogpunt van gender en zijn geschiedenis verrijkt en ontstaat meerwaarde doordat kennis
uit meerdere bronnen gekoppeld kan worden. De GHC is in 2018 van start gegaan. In 2018
heeft Atria verder gewerkt aan de technologische voorbereiding en zijn de eerste gesprek¬
ken gevoerd met potentiële deelnemende instellingen.
In september 2018 is vanuit Atria deelgenomen aan de vrouwenstudiesconferentie aan
de Humboldt Universitat in Berlijn. De conferentie was georganiseerd in het kader van de
opening van het Deutsches Digitales Frauenarchiv (DDF). Het DDF is een samenwerkings¬
verband tussen de Duitse vrouwenbibliotheken en -archieven. De nieuwe interactieve
portal herbergt de geschiedenis van de Duitse vrouwenbewegingen. Een uniek netwerk
voor Atria om te betrekken in de GHC. De conferentie bood eveneens een mooie an om

het aanwezige netwerk van het European Institute for Gender Equality (EIGE) op de hoogte
te brengen van de laatste stand van zaken van de GHC en om de internationale samen¬

werkingsmogelijkheden te bespreken. Atria heeft al langer contact met EIGE in het kader
van de Vrouwenthesaurus. De Vrouwenthesaurus is mede ontwikkeld door Atria. De the¬
saurus met termen over vrouwen, gender, emancipatie en feminisme, zal de verbindende
schakel zijn in de GHC. De aanwezige vrouwenbibliotheken waren erg enthousiast.

2.1.2. Digitalisering
In 2018 zijn door medewerkers van Atria 31 verschillende archieven gedigitaliseerd, zo n

zes strekkende meter in totaal. Daarnaast zijn er 33 gedigitaliseerde tijdschriften uit de
collectie vanaf medio 2017 volledig doorzoekbaar in de historische database Delpher.nl. In

deze tijdschriften bleek in de periode mei-augustus 2018 ruim 178.000 keer te zijn gezocht
door het publiek.
In 2018 zijn er ruim 100 unieke rechtenvrije boektitels (uitgegeven voor 1900) geselecteerd
en klaargezet in het depot voor deelname aan een Google Books digitaliseringsproject.

Half augustus was hiervoor de definitieve selectie en is de begroting door de Koninklijke
Bibliotheek (KB) goedgekeurd. Deze titels zullen te zijner tijd via Google Books en
Delpher.nl online beschikbaar worden gesteld.
Begin 2018 is het Metamorfozeproject opgestart om 1.500 unieke boektitels uit Atria’s col¬
lectie, uitgegeven tussen 1900-1939, te laten digitaliseren. De titels zijn in twee maanden

tijd verder verwerkt. Uiteindelijk zijn de boeken door de Koninklijke Bibliotheek (KB) gedi¬
gitaliseerd in het najaar van 2018.
De Engelstalige database Mapping the World of Women s Information Services and Cen¬
ters , bestaande uit meer dan 600 organisaties waar informatie voor en door vrouwen
wordt verzameld, is geheel gecontroleerd op inactieve URL’s in de beschrijvingen.

2.1.3. Atria s Hub: Where Gender is Happening
Bibliotheken veranderen en richten zich allang niet meer alleen op het bewaren van
boeken. Zij vervullen ook andere functies en rollen (cultureel, educatief, innovatief, verbin¬
dend, aanjagend) binnen de gemeenschap. De status van sociale media als sociale verbin¬
der tussen mensen verandert en de offline component van online gemeenschappen wordt

steeds belangrijken Ook de bibliotheek van Atria gaat met deze trend mee en ontwikkelt
zich steeds meer tot een vitale schakel en bruisende ontmoetingsplek voor verschillende
1 Rechtenvrij betekent dat het open toe ankelijk e deelbaar is (publie!

gemeenschappen. De hub vormt de verbindende schakel tussen communicatie en collectie
en beeft een belangrijke rol in het signaleren en scouten van innovatieve trends en rele¬
vante ontwikkelingen én archiefvormers.
De ambitie om Atria als hub neer te zetten is gerealiseerd door in het eerste kwartaal van
2018 het auditorium en de bibliotheek te herinrichten naar een meer functioneel karakter,
zodat naast de bibliotheekfunctie ook de evenementen- en externe beschikbaarheid van de
ruimte beter tot zijn recht komt. Vanuit de hubgedachte zijn vele evenementen en samen¬
werkingen tot stand gekomen in 2018, die o.a. worden beschreven in paragraaf 2.1.4.
2.1.4. Evenementen

In 2018 zijn goede resultaten behaald met de diverse (terugkerende) evenementen die Atria
heeft gerealiseerd. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste evenementen. Voor
statistieken van de evenementen, zoals alle bezoekersaantallen, zie bijlage 6.4.

Rosa Manus Lezin (januari): Met deze jaarlijkse lezing belicht Atria wetenschappelijke
ontwikkelingen die relevant zijn voor het terrein van vrouwen- en gendergeschiedenis
vanuit een internationaal perspectief. Zo wordt de herinnering aan Rosa Manus als
inspirator van de vrouwengeschiedschrijving levend gehouden. Professor Maxine Molyneux gaf in januari 2018 een inspirerende lezing over de rol en impact van de internatio¬
nale vrouwenbeweging.
Winter School (januari t/m maart): De Winter School is in 2018 gestart als een terugke¬
rende collegereeks toegespitst op een actueel onderwerp vanuit emancipatieperspectief.

In 2018 doken we in de geschiedenis van het emancipatiebeleid in Nederland aan de
hand van vijf sprekers. Prof. Anneke van Doorne-Huiskes trapte op 24 januari 2018 af
met de eerste lezing. De colleges leverden geanimeerde discussies op.

Gender eschiedenisda april): De Gendergeschiedenisdag keert jaarlijks terug en staat
in het teken van vrouwen- en gendergeschiedenis. Op deze dag vindt tevens de uitrei¬
king van de Johanna Naberprijs plaats. Deze prijs voor de beste afstudeerscriptie op het
gebied van vrouwen- of gendergeschiedenis wordt uitgereikt door Atria in samenwer¬

king met de Vereniging voor Gendergeschiedenis (VVG). De Johanna Naberprijs werd in
2018 gewonnen door Kim Bootsma met haar scriptie Vrouwen voor het vaderland.
September Studentenmaand (september): In september 2018 publiceerde Atria de jaar¬
lijkse Online Gender Studiegids. Daarnaast werden er in september succesvol gratis Stu¬

dent Tours georganiseerd, w arbij studenten tijdens een rondleiding door bibliotheek en
archief kennis kunnen maken met de collectie van Atria.

Museumnacht (november): Tijdens de jaarlijkse Museumnacht wordt de collectie en het
archief van Atria op speelse wijze aangeboden aan een jong en breed publiek. In 2018
was het thema het vrouwelijk lich am en haar seksualiteit. Atria won met het evene¬
ment de tweede prijs voor beste programmering van de deelnemende Amsterdamse cul¬
turele instellingen tijdens Museumnacht.

WikiVri]da en (2018): De WikiVrijdag is een schrijfworkshop met als doel het percen¬
tage vrouwelijke schrijvers en onderwerpen op Wikipedia te verhogen. In 2018 vonden
twaalf edities plaats van WikiVrijdag, waaronder een thema-editie waarbij vrouwen

uit het Caribisch gebied en Suriname in de schijnwerpers stonden, aansluitend op Wïki
goes Caribbean.

Thema rondleidin en (2018): Rondleidingen hebben de collectie van Atria als uitgangs¬
punt en worden gegeven rondom specifieke thema s. In 2018 vonden een Kiesrecht Tour,
een Aletta Jacobs Tour, een Student Tour en een Pink
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• Feminist Clu Discussion Ni ht (2018): The Feminist Club is een F cebookgroep met
ruim 2.200 leden (december 2018) die in 2015 is ontstaan naar aanleiding van een
bezoek van twee initiatiefnemers aan Atria. Het F-boek is een belangrijke inspirator
geweest voor de groeiende belangstelling voor de The Feminist Club. Een wisselende
groep kwam in 2018 vijf keer bij elkaar voor een discussieavond. Inhoud en uitvoering

ligt geheel bij de initiatiefnemers, Atria faciliteert hoofdzakelijk. Dit laatste past binnen
de hub-gedachte (zie 2.1.3.).
• Read-In 2018): Tijdens Atria s Read-In worden actuele vraagstukken rondom gender
en identiteit onder de loep gelegd aan de hand van een boek, in de aanwezigheid van de
auteur. In 2018 waren schrijfsters Nina Polak en Daan Borrel te gast.
• F-Lab (2018): Het F-Lab is een jaarlijks terugkerend concept waarbij een prominent
persoon geïnterviewd wordt. Het F-Lab heeft als doel het maatschappelijk debat over
feminisme van nu aan te jagen. (Feministische) opiniemakers konden het evenement op
uitnodiging fysiek bijwonen. Het F-lab werd eveneens live gestreamd via Facebook, wat
een enorm extra bereik opleverde. In 2018 waren wetenschapsjournalist Angela Saïni
(maart) en imam Seyran Ate§ (september) te gast. Het thema van het F-lab met Saïni
was Feminisme en wetenschap en het thema van het F-lab met Ate§ was Feminisme
en islam .
• Viering 100 jaar vrouwenkiesrecht: In 2018 zijn (in samenwerking met tal van andere
organisaties) met het landelijk Comité 100 jaar Vrouwenkiesrecht de nodige voorberei¬

dingen getroffen voor de gezamenlijke viering van deze mijlpaal in 2019. De herdenking
van 100 jaar vrouwenkiesrecht in 2019 is een reden tot feest en bezinning en bewust¬

wording, en het biedt Atria bovendien een unieke kans om zijn erfgoed toegankelijk te
maken voor het grote publiek. In het kader van de viering 100 jaar vrouwenkiesrecht

hebben de volgende activiteiten/voorbereidingen pl atsgevonden in 2018:
o Op 16 oktober gaf Atria het startschot voor de viering van 100 jaar Vrouwenkiesrecht
met tevens een feestelijke lancering van Vrienden van Aletta, de donateursgroep
die Atria’s werk financieel ondersteunt door middel van jaarlijkse donaties aan het
Aletta Jacobs Fonds. Er spraken inspirerende vrouwen als Devika Partiman (Stem op
een Vrouw), Sybilla Dekker (minister van staat), Mineke Bosch (hoogleraar moderne
geschiedenis) en Jantine Oldersma (politicoloog aan de Universiteit van Leiden),

o In juli 2018 won Atria de Fieldlab Virtual World Pitch van ClickNL. Dit stelt Atria
in staat een aanvullende Virtual Reality-beleving te ontwikkelen als onderdeel van
de klinkende (mobiele) tentoonstelling ‘De straat op: 100 jaar vrouwenkiesrecht in
Amsterdam’. Deze tentoonstelling wordt op 27 september 2019 geopend in de Open¬

bare Bibliotheek Amsterdam (OBA). De VR-beleving zal tevens in de bibliotheek van
Atria getoond worden. In de VR-beleving wordt de vrouwenkiesrechtstrijd verteld met
innovatieve technologie. De VR-beleving brengt de geschiedenis tot leven en inspi¬
reert de bezoekers in het heden. De VR-toepassing zal op meerdere locaties gepresen¬
teerd worden, waaronder bij verschillende OBA-vestigingen. In samenwerking met
het Netwerk Digitaal Erfgoed onderzoeken we de langetermijnconservering van de
VR-beleving en delen we Atria s kennis.
o In samenwerking met het Groninger Museum zijn in 2018 voorbereidingen getroffen

voor de tentoonstelling Strijd! 100 jaar Vrouwenkiesrecht in het Groninger Museum (9
mei tot 15 september 2019). Atria zal bruiklenen verschaffen uit zijn beeldarchief die
tentoon worden gesteld.

2 Römkens, R. (2015). Het F-boek. Het Spectrum
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o In 2018 is met diverse bruiklenen, zo ook over vrouwenkiesrecht, bijgedragen aan de
expositie 1001 Vrouwen in de 20ste eeuw in het Amsterdam Museum.

Gastbloggerstraject
In 2018 startte Atria met een nieuw samenwerkingsproject: gastbloggers. Een groep van

dertien geselecteerde gastbloggers verbond zich een jaar lang aan Atria. Het doel is in de
eerste plaats het creëren van meer eigen content voor de website Atria.nl. Daarnaast sluit
het concept aan hij de hub-gedachte van Atria, waarbij co-creatie en het opbouwen van een
actieve feministische gemeenschap centraal staan. Voor de gastbloggers is het een manier
om gebruik te kunnen maken van de expertise en faciliteiten van Atria, en de collectie en

het archief te ontsluiten. Atria kijkt terug op een geslaagd eerste traject met de gastblog¬
gers. In 2018 zijn in totaal 24 blogs geschreven, een gemiddelde van twee per maand. In de

top vijf van Atria’s best gelezen artikelen van 2018 staat een gastblog, zie bijlage 6.5.
2.1.5. Oral History

In 2017 was het 100 jaar geleden dat in Nederland de eerste vrouwelijke hoogleraar werd
benoemd, Johanna Westerdijk, aan de Universiteit Utrecht. Het Westerdijk-herdenkingsjaar 2017 is voor Atria aanleiding geweest om de levensverhalen van een vijftal vrouwe¬
lijke emeritae-hoogleraren te vereeuwigen. Hun verhalen zijn integraal op beeld en geluid
vastgelegd volgens de ‘Oral History’-methode. De compilatiefilm 'Onderprofessoren; Oral

History project Vrouwelijke Hoogleraren' is op 19 april 2018 bij Atria in première gegaan. De
video-interviews zijn opgenomen in Atria’s Oral History collectie Moving Women s History .
Op deze manier blijven de emeritae zichtbaar ter inspiratie voor volgende generaties onder¬
zoekers en studenten. Met DANS (het Nederlandse instituut voor permanente toegang tot
digitale onderzoeksgegevens) van de KNAW zijn afspraken gemaakt over duurzame opslag
van diverse Oral Histories. Metadatering, beschrijvingen en samenvattingen van de inter¬
views van Vrouwelijke Hoogleraren, lesbische vrouwenbeweging en Tweede Feministische
Golf Extra zijn in oktober en november 2018 voltooid.
2.1.6. Collectievorming

In 2018 is de collectie van bibliotheek en archief uitgebreid met diverse boeken en periodie¬
ken. Er zijn 1.639 records ingevoerd (waaronder boeken, artikelen, periodieken, foto’s, affi¬
ches en objecten). Voor meer informatie over de groei van Atria’s collectie, zie bijlage 6.2.1.
2.1.7. Bruiklenen
Een van de kerntaken van Atria is het toegankelijk maken van de collectie voor het alge¬

mene publiek. In 2018 heeft Atria met diverse bijzondere bruiklenen een unieke bijdrage
geleverd aan diverse tentoonstellingen. Bijzonder waren bijvoorbeeld de 54 objecten/foto’s/
affiches/boeken die Atria aan het Amsterdam Museum voor de tentoonstelling 1001 vrou¬
wen in de 20ste eeuw' in bruikleen heeft gegeven. Voor een overzicht van alle bruiklenen,
zie bijlage 6.1.5.
2.1.8. Schenkingen
Het archief van Atria heeft ook vele schenkingen mogen ontvangen in 2018. Het onder¬
streept dat het een levend archief is en dat het archief een belangrijke rol vervult in het
documenteren van vrouwengeschiedenis. Er zijn nieuwe archieven binnengekomen als¬
mede aanvullingen op archieven, in totaal bestaande uit 25 meter bruto papieren archief.
Verder is er een zestal egodocumenten geschonken. Voor een overzicht van alle schenking¬
en in 2018, zie bijlage 6.1.9.
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2.1.9. Dienstverlening: bibliotheek en archief
De dienstverlening van Atria bestaat uit het aanreiken van kennis en informatie. Hiervoor

zijn e informatiebalie in de bibliotheek en de ebsite(s) de visitekaartjes van het insti¬
tuut, waar bezoekers letterlijk en figuurlijk binnenkomen.
In 2018 zijn er door Atria 54 rondleidingen aan e ternen verzorgd, waar in totaal 566
personen aan hebben deelgenomen. 191 Nederlandse studenten kregen een rondleiding

bij Atria. Onder hen bevonden zich studenten die bij Atria boeken kwamen bekijken en/of
lenen die ze niet bij andere bibliotheken konden krijgen. Daarnaast konden Atria s biblio¬
theek en archief ook rekenen op internationale interesse. In totaal werd aan dertien inter¬
nationale delegaties een rondleiding verzorgd, van studenten tot politici, afkomstig uit
Oostenrijk, Duitsland, China, Japan, de Verenigde Staten en Palestina.
De bibliotheek en het archief werden eveneens regelmatig geraadpleegd door journalisten
en onderzoekers ter voorbereiding van televisieprogramma s, artikelen en wetenschap¬
pelijk onderzoek. Sommigen kregen een rondleiding, anderen keken zelfstandig rond. Zie
bijlage 6.3. voor totaalcijfers.
2.1.10. Website

Nieuwe website
In 2018 zijn Atria s oude websites opgeheven en zijn nieuwe sites gelanceerd in het kader
van de modernisering. Op 23 augustus is de vernieuwde en geoptimaliseerde website
Atria.nl live gegaan. De Engelstalige site is losgekoppeld van Atria zodat deze apart geïn¬
dexeerd kan worden en in potentie een veel groter bereik kan behalen. Deze is gelijktijdig
gelanceerd op het domein: institute-genderequality.org. Alle sites zijn nu qua techniek
up-to-date, AVG-bestand en qua beveiliging op orde (op de drie resterende oude sites na).
Het responsief maken van de website heeft voor een verdubbeling van mobiele gebrui¬
kers gezorgd. Maar ook op de desktopversie is Atria.nl flink gegroeid. Zie bijlage 6.5. voor
totaalcijfers van 2018.
Content
In 2018 zijn ruim duizend bestaande pagina’s, specials en artikelen op de website
Atria.nl geoptimaliseerd. De achterliggende gedachte van de optimalisatie is het verbin¬
den van content, wat weer zorgt voor betere vindbaarheid op het desbetreffende onderwerp
in zoekmachines en voor de website Atria.nl in zijn geheel. Al eerder geschreven artike¬
len zoals Vrouwenkiesrecht in Nederland en Dolle Mina actiegroep werden daardoor beter
gevonden in 2018 en behoorden tot de meest bekeken pagina’s. Daarnaast zijn de vaste
rubrieken Zetta van Nu, In Memoriam, Unforgettable Women en het F-stufc uitgebreid met
nieuwe artikelen. Atria startte ook met een nieuwe, tijdelijke rubriek in het kader van
de Black Achievementh Month (BAM). Een van deze artikelen behoort tevens tot de top
vijf van meeste paginaweergaven over 2018. Het bundelen van artikelen door middel van
rubrieken zorgt voor een grotere zichtbaarheid, o.a. dankzij interne links. Voor een top vijf
van Atria’s paginaweergaven over 2018, zie bijlage 6.5.

2.2. Werk.en.de Toe omst
Werk.en.de Toekomst (WT) is een samenwerking van Atria, VHTO Landelijk expertisebu¬
reau meisjes/vrouwen en bèta/techniek, Emancipator en de Nederlandse Vrouwen Raad
(NVR) en wordt gesteund doorbet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Atria
is penvoerder van deze alliantie. Doel van de alliantie is hetiéoer'
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typering in het onderwijs en op de arbeidsmarkt en het verbeteren van de mogelijkheden
voor vrouwen en mannen om werk, zorg en leren met elkaar te combineren. Het strategisch

partnerschap WT wil ertoe bijdragen dat:
• Jongeren niet begrensd worden door genderstereotypen en zich vrij voelen om in hun
onderwijsloopbaan desgewenst gender non-conforme keuzes te maken.
• Barrières die genderstereotypen opwerpen voor werknemers en werkgevers op de
arbeidsmarkt worden doorbroken.
• Mensen gebruik kunnen maken van wetten en sociale voorzieningen die de mogelijkhe¬
den om werk, zorg en leren met elkaar te combineren verbeteren.
Een Theory of Change vormt de basis voor de programmering van werkzaamheden. De

centrale strategische doelstelling van de Theory of Change is om een gelijke positie van
vrouwen, mannen en LHBTI s op de arbeidsmarkt te bevorderen.
De werkzaamheden van WT zijn onderverdeeld in vijf activiteiten:
• Identificeren (counter)stereotypen
• Interventies
• Agenderen
• PME en Outcome-monitoring
• Penvoerderschap
2.2.1. Identificeren (counter)stereotypen
In 2018 is op basis van uitvoerig literatuuronderzoek een startdocument opgesteld over de

beschikbare kennis over (het doorbreken van) genderstereotypering in onderwijs en op de
arbeidsmarkt. Dit startdocument, state-of-the-art genoemd, identificeert kennishiaten
waar WT zich de komende jaren op kan richten qua onderzoek en beleidsbeïnvloeding.
Na het opstellen van de state-of-the-art zijn stereotypen geïdentificeerd, waarna ook de
counterstereotypes vastgesteld konden worden. Een counterstereotype is een persoon die
het stereotype ontkracht en/of gender non-conforme keuzes maakt. Voorbeelden hiervan
zijn zorgende mannen, vrouwen in technische beroepen en/of vrouwen in een hoge functie,
et cetera.

Op basis van de counterstereotypes zijn rolmodellen benaderd. Binnen de alliantie heeft
Atria de taak gekregen rolmodellen in de financieel-economische sector te identificeren. In
2018 heeft Atria in totaal vijf counterstereotype rolmodellen in de financieel-economische
sector geïnterviewd. Het doel van de rolmodellen is het zichtbaar maken van voorbeelden
voor jonge meisjes/vrouwen tussen de 15 en 25 jaar en hen een podium te geven op
Atria.nl.

Er zijn daarnaast goede beleidsontwikkelingen in kaart gebracht. In totaal zijn er 92 goede
voorbeelden in beleid, wet- en regelgeving op de thema s loonkloof’ (23 voorbeelden), ‘sti¬
muleren van gender non-conforme keuzes’ (29 voorbeelden), ‘herwaardering van zorg’ (28
voorbeelden) en ‘verbeteren van flexibele werktijden’ (12 voorbeelden) vastgesteld. Deze
database zal gedurende de looptijd van de alliantie worden aangevuld en uitgebreid.
2.2.2. Interventies
Het vooronderzoek van de inventarisatie van behoeften en mogelijkheden naar interven¬
ties in het doorbreken van genderstereotypering in het onderwijs en op de arbeidsmarkt is
in

2018

afgerond.
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Door vertra ing in de uitvoering v n interventies is de voorgenomen effectevaluatie van
een tweetal VHTO-interventies doorgeschoven.
2.2.3. Agenderen
Er is in 2018 veelvuldig en op versc illende manieren aandacht gevraagd voor het belang
van het doorbreken van genderstereotypering op de arbeidsm rkt en in het onderwijs. Het
doel hiervan was ertoe bij te dragen dat er in Nederland (op lange termijn) minder stereo¬
tiep wordt gedacht. Dit is essentieel om de doelstellingen van de alliantie te bereiken.
Dit resulteerde in negen radio-interviews, zeven artikelen in de (gedrukte) pers en een
gepubliceerd opiniestuk namens Atria in het NRC. Daarnaast is de factsheet Loonkloof
geactualiseerd en begin november gelanceerd, en is de Theory of Change in een publieks-

folder gepubliceerd.
Er zijn vanuit Atria in het kader van WT ook veertien bijeenkomsten bijgewoond. Dit beeft
bijgedragen aan het vergroten van Atria s netwerk, heeft aandacht gecreëerd voor WT
en heeft geleid tot een brede samenwerking waarin Atria s ideeën gepresenteerd konden
worden. Daarnaast zijn er zes kennismakings- en netwerkgesprekken gevoerd in 2018,
vanuit Atri als penvoerder van WT. Vertegenwoordigers uit de politiek wisten Atria te
vinden wat betreft het thema genderstereotypering op de arbeidsmarkt en in het onder¬
wijs.

In samenwerking met Pakhuis de Zwijger heeft Atria in november 2018 de bijeenkomst
Waarom feminisme goed is voor mannen' georganiseerd. Deze bijeenkomst droeg bij aan
agendering van de thematiek, vergroting van de kennis en het creëren van meer bewust¬
wording van genderstereotypering op de arbeidsmarkt en in het onderwijs. In datzelfde
kader zijn er gedurende 2018 tevens vijf presentaties en workshops verzorgd door Atria
voor externe partijen.
Atria heeft namens de alliantie WT in 2018 een reactie gegeven op de emancipatienota en
een genderanalyse van de miljoenennota en rijksbegroting geschreven . Uitgangspunt
was te onderstrepen dat goede voorzieningen noodzakelijk zijn om het combineren van
werk, zorg en leren mogelijk te maken. Denk hierbij aan ouderschapsverlof, goede kinder¬
opvang en flexibele werktijden. De bevindingen zijn aan de Woordvoerders Emancipatie,
Veiligheid, Volksgezondheid, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en fractievoorzitters
gestuurd. Verder is eenpositionpaper geschreven en gepresenteerd tijdens het rondetafel¬
gesprek met de vaste kamercommissie SZW over Gelijke beloning van mannen en vrou¬
wen . Ook is er door middel van drie internetconsultaties (Wet Invoering Extra Geboorteveiiof, wetsvoorstel gelijke beloning vrouwen en mannen en wetsvoorstel verduidelijking
burgerschapsopdracht in het funderend onderwijs) advies gegeven op voorgenomen beleid.
2.2.4. PME en Outcome-monitoring
In 2018 is een format voor werkplannen ontwikkeld en per activiteit een werkplan
gemaakt dat het mogelijk maakt voortgang te monitoren. Daarnaast is ook een format
voor financiële verantwoording samengesteld ten behoeve van de partners. Ook is er een

3 Meer informatie: htt s://s3-eu-central-l.amazonaws.com/atria-nl/wp-

loads/2018/10/02102117/analyse- ijksbegroting-brief-atria-sep2018.pdf
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format voor monitoring van activiteiten vormgegeven, dat in juni 2018 voor de eerste keer
is toegepast.
2.2.5. Penvoerderschap
Als penvoerder heeft Atria diverse gesprekken gevoerd met accounthouders van DE en
er is drie maal afstemmingsoverleg met WOMEN Ine. geweest betreffende de allianties
Samen werkt het! (van WOMEN Ine.) en WT. Atria heeft daarnaast een penvoerdersoverleg
geïnitieerd en deelgenomen aan de kick-off bijeenkomst van OCW. Daarna vond nogmaals
overleg en kennisuitwisseling plaats tussen de diverse strategische partnerschappen over
impactmonitoring. Zo faciliteerde Atria vijf bijeenkomsten voor de stuurgroep, en vond er
begin september een directieoverleg plaats tussen Directie Emancipatiebeleid en Atria.

2.3. Act4Respect
In de alliantie Act4Respect (A4R) zetten Rutgers en Atria zich sinds januari 2018 samen in
voor de preventie van gender gerelateerd geweld. Rutgers is penvoerder van deze alliantie.
Het doel van het programma is de preventie van drie geweldsvormen: fysiek, seksueel en
cybergeweld. Vanuit het oogpunt van preventie, is gekozen voor jongeren en jongvolwasse¬
nen van 15-30 jaar als primaire doelgroep van A4R. De intermediaire doelgroepen van A4R
zijn beleidsmakers en professionals werkzaam in de domeinen onderwijs, zorg & welzijn,
veiligheid & justitie. Alle activiteiten binnen deze alliantie worden verricht in co-creatie
met deze doelgroepen. Een toekomst waarin gender gerelateerd geweld niet langer wordt
getolereerd, is het uiteindelijke doel waar A4R een bijdrage aan wil leveren.
De werkzaamheden van de alliantie A4R zijn onderverdeeld in vier activiteiten;
• Sociale norm campagne met en voor jongeren en jongvolwassenen

• Deskundigheidsbevordering en ondersteuning van professionals in praktijk en in beleid
• Interventies en effectonderzoek bij risicogroepen
• KennisHUB voor professionals
2.3.1. Sociale norm campagne
In 2018 zijn meerdere studies verricht en/of gepubliceerd ter voorbereiding op de sociale
norm campagne die in 2019 gelanceerd gaat worden. Deze campagne is gericht op jonge¬
ren en jongvolwassenen met als doel negatieve sociale normen, zoals de dubbele seksuele
moraal, te veranderen naar positieve sociale normen waarbij er respect is voor elkaar. Het
gaat om de volgende studies:
• Atria heeft in 2018 wetenschappelijke literatuurstudies verricht naar welke sociale
normen met betrekking tot gender gerelateerd geweld er beschreven zijn in de inter¬
nationale literatuur en naar passende bewustwording strategieën om te achterhalen
welke strategieën het beste werken bij een sociale norm campagne. De resultaten zijn
verwerkt in een interne rapportage en worden gebruikt als input voor de sociale norm
campagne. Uit deze studies blijkt o.a. dat sociale druk een belangrijke factor is in de
aanpak van gender gerelateerd geweld, maar ook het feit dat jongeren op individueel
niveau negatieve gendernormen afwijzen, terwijl ze abusievelijk denken dat de meerder¬
heid van hun vrienden deze normen niet afwijzen.
• Onder een representatieve groep van ruim duizend jongeren en jongvolwassenen in
Nederland is in 2018 een survey gehouden over de heersende sociale norm met betrek-

king tot gender gerelateerd geweld en gendernormen. De vragenlijst voor deze survey
is ontwikkeld door Atria en Rutgers aan de hand van een wetenschappelijke studie. De

vragenlijsten van de onderzoeken Welk Geweld Telt (Atria), Seks onder je 25e (Rutgers) en
internationaal gevalideerde vragenlijsten zijn samengevoegd, aangepast en door onder¬
zoeksbureau Motivaction uitgezet. De bevindingen zijn relevant voor het ontwikkelen
van de sociale norm campagne en worden in 2019 gepubliceerd.

2.3.2. Deskundigheidsbevordering
Begin 2018 hebben er focusgroepen plaatsgevonden met professionals van o.a. de Natio¬

nale Politie en Pretty Woman (hulpverleningsorganisatie bij relaties en seksualiteit) en
beleidsmakers van o.a. Gemeente Den Haag en Sensoa (Vlaams expertisecentrum voor

seksuele gezondheid). Vanuit hun eigen behoeften en praktijkervaringen hebben zij de
tekortkomingen van het huidige deskundigheidsaanbod ten aanzien van de preventie en
aanpak van gender gerelateerd geweld met Atria gedeeld. Ter aanvulling heeft een groep
professionals via een online vragenlijst input gegeven om een zo divers (o.a. qua etnische
achtergrond en beroepsgroep) mogelijke groep te bereiken. Algehele conclusie is dat profes¬
sionals en beleidsmakers behoefte hebben aan deskundigheid op het gebied van o.a. cultuursensitiviteit, cybergeweld en het signaleren van geweld en meer kennis nodig hebben
over gendersensitief werken in de aanpak van gender gerelateerd geweld. Op basis van de
uitkomsten van het onderzoek is bekeken welke instrumenten, zoals rapportages, factsheets en trainingen, nodig zijn om te voorzien in deze behoefte.
Verschillende organisaties (zie act4respect.nl) hebben door de jaren heen instrumenten
ontwikkeld voor professionals, beleidsmakers en onderzoekers, zoals trainingen, work¬
shops en toolkits, met als doel de aanpak en preventie van fysiek-, seksueel-, en cyberge¬
weld. Dit is door Atria en Rutgers in kaart gebracht om te bepalen of het materiaal dat er

nu ligt voldoet aan de behoefte aan deskundigheid op het gebied van gender gerelateerd
geweld . In co-creatie met de professionals is in focusgroepen bekeken wat er (doo ont¬
wikkeld zou moeten worden en in welke vorm. Het resultaat is dat een training gender¬
sensitief werken (zowel face-to-face training als een e-learning module) ontwikkeld gaat
worden. Geconstateerd is ook dat podcasts over relevante topics zoals seksueel geweld
en beknopte factsheets met daarin feiten en cijfers over gender gerelateerd geweld in een
behoefte voorzien. In 2018 is de factsheet Online Seksuele Intimidatie ontwikkeld en is
gestart met de ontwikkeling van een training gendersensitief werken.
2.3.3. Interventies en onderzoek bij risicogroepen
Atria heeft in 2018 in de Databank Effectieve sociale interventies van Movisie en Databank
Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut geïnventariseerd welke
veelbelovende interventies op het gebied van fysiek, seksueel en cybergeweld bij jongeren
en jongvolwassenen in Nederland aangeboden worden. Deze lijst met veelbelovende inter¬
venties is gepubliceerd op de online KennisHUB van A4R . Vervolgens is in samenspraak
met professionals en experts bepaald welke interventies door worden ontwikkeld in 2019.
2.3.4. KennisHUB Act4respect.nl
In de focusgroepdiscussies die begin 2018 zijn gevoerd met professionals en beleidsma¬
kers, is ook gevraagd naar de manier waarop professionals hun kennis over gender gere-

4 Meer informatie; https://act4i'espect.nl/weii<velden
5 Meer informatie: https://act4respect.nl/best-practice
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lateerd geweld opdoen en welke wensen er zijn ten anzien van de (interactieve) KennisHUB. Er
is een redactieteam ingesteld, bestaande uit zeven organisaties (o.a. Gemeente Leiden, Pretty

Woman en Blijf Groep).
Op basis van de input uit de focusgroepen en het redactieteam is de online KennisHUB ontwik¬
keld: Act4respect.nl. De website is het interactieve online knooppunt voor interventies en beleid
ter preventie van gender gerelateerd geweld onder jongeren. Op deze site kunnen beleidsmakers
en professionals betrouwbare kennis, onderzoeksresultaten, cijfers, ervaringen, tools, tips en
inspiratie vinden over de preventie van gender gerelateerd geweld onder jongeren. Professionals
en beleidsmakers kunnen via de Linkedin groep A4R kennis met elkaar delen. Ook wordt een
e-learnin module op deze website geopend.
Op 10 december 2018, als afsluiting van de 16 dagen tegengeweld tegen vrouwen en tevens Inter¬
nationale Mensenrechtendag, is de KennisHUB officieel gelanceerd. De KennisHUB beoogt
discussies te stimuleren over wensen en ideeën t.a.v. beleidsontwikkeling of regelgeving gericht
op preventie en aanpak van intiem partnergeweld. Ruim veertig professionals en beleidsmakers
waren bij de lancering aanwezig. In het inhoudelijk programma kwam o.a. naar voren dat pro¬
fessionals wel graag het probleem willen aanpakken, maar dat ze enerzijds niet genoeg kennis
hebben om juist te handelen, maar ook dat men vanuit de politiek meer ondersteuning zouden
willen hebben.
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In 2018 heeft Atria naast de programma s binnen de drie allianties (zie hoofdstuk 2) ook
andere activiteiten ontwikkeld. In dit hoofdstuk worden de resultaten daarvan beschre¬
ven.

3.1. EU-project
Sinds 2016 treedt Atria op als Nederlands landenexpert met betrekking tot emancipatieontwikkelingen ten behoeve van Fondazione Giaccomo Brodolini die een meerjarig

Europees onderzoek uitvoert: Scientific analysis and advice on gender equality in the EU,
in opdracht van de Europese Unie. Atria heeft in 2018 tien maandelijkse rapporten over

beleidsontwikkelingen, campagnes en onderzoek inzake gendergelijkheid in Nederland
aangeleverd. In februari en augustus 2018 zijn de halfjaarlijkse rapportages over de status

quo van (beleid omtrent) gendergelijkheid in Nederland ingediend.

3.2. CSW/CEDAW
Vanaf 1 januari 2018 heeft Atria, samen met WO MEN Dutch Gender Platform en het
Netwerk VN-vrouwenverdrag van het ministerie van OCW, voor vier jaar (2018-2021) een

projectsubsidie toegekend gekregen voor de procescoördinatie maatschappelijk midden¬
veld voor internationaal emancipatiebeleid. Het WO=MEN Dutch Gender Platform is de
penvoerder van dit consortium waarin Atria veel van zijn eerdere activiteiten aangaande

de Commission on the Status of Women (CSW) en de Convention on the Elimination of All
Forms of Discrimination (CEDAW) voortzet.

Hetprioriteitsthemavan de 62e CSW die in maart 2018 in New York plaatsvond was: Challenges and opportunities in achievinggender equality and the empowerment of rural women

and girls . Atria coördineerde hiervoor de input van het maatschappelijk middenveld op
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de conceptversie (zogeheten zero draft ) van het slotdocument, de Agreed Conclusions®.
Voorafgaand aan de CSW vond een briefingshijeenkomst plaats, georganiseerd doorbet
ministerie van OCW, waarbij Atria een samenvatting van de input van het maatschappe¬

lijk middenveld aanbood.
Tijdens de bijeenkomst van CSW in New York heeft Atria de onderhandelingen nauwgezet
gevolgd en tekstuele input geleverd aan de Nederlands delegatie voor de Agreed Conclusi-

ons. Atria verzamelde dagelijks de input van het maatschappelijk middenveld. Via Twitter,
vlogs en blogs werden de meest recente ontwikkelingen over CSW gedeeld. Na CSW werd in
samenwerking met het ministerie van OCW een debriefing georganiseerd over de ontwik¬
kelingen en uitkomsten van CSW.
In het najaar van 2018 zijnde voorbereidingen voor CSW63 van start gegaan, die als thema
Socialprotection Systems, access to public services and sustainable infrastructurefor gender
equality and the empowerment ofwomen and girls heeft. Het selectiecomité (gevormd door
Atria, WO=MEN, COC, Rutgers en Choice for Youth) heeft drie kandidaten voorgedragen
aan het ministerie van OCW, die namens het maatschappelijk middenveld in de Neder¬
landse regeringsdelegatie van 2019 gaan plaatsnemen. Daarnaast heeft Atria (i.s.m.
WO=MEN) het op zich genomen om de voorbereidende bijeenkomst voor het Nederlands
maatschappelijk middenveld te organiseren, om kennis te delen en afspraken te maken
voor samenwerking.

3.3. Beleidsadvisering aanvullend op programma s
Atria volgt het emancipatiebeleid. Ook in 2018 heeft Atria waar relevant zijn visie gegeven
op actuele ontwikkelingen en gedeeld via brieven, blogs, sociale media en/of brieven naai¬
de relevante vaste Kamercommissie. Esther de Jong, hoofd beleidsadvisering, is eind 2018

door het ministerie van OCW (Directie Emancipatie) benoemd als expert bij het European
Institute for Gender Equality (EIGE) expertforum (met ingang van 2019).

3.4. Training Plan Nederland - gender transformatief communiceren
Op verzoek van Plan Nederland ontwikkelde Atria een op maat gemaakte training voor
medewerkers van de marketing-, communicatie- en klantcontactafdeling over gender
transformatief communiceren in de praktijk. Atria ontving een zeer positieve evaluatie.
Fijne trainers, goed georganiseerd, sterke inhoud, interessante locatie en passend bij de
training, aldus een van de deelnemers.

3.5. Prodemos
Atria adviseerde ProDemos over de inhoud, communicatie-instrumenten en kanalen van
een communicatiehandleiding voor gemeentes. Prodemos streeft een grotere diversiteit

6 De zero dr ft van de A reed Conclusio s zijn de eerste verzamelde bevi dingen met betrekking tot de
thema s die prioriteit hebben volgens de Agreed Conclusions, geformuleerd door The United Nations Commission on tlie Status ofWomen (CSW .
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van kandidaten op kieslijsten na op het gebied van ender, met specifieke aandacht voor
vrouwen met een mi ratie-achter rond, jongeren en laagopgeleiden. Het advies is in
december 2018 opgeleverd.

3.6. Effectiviteitsonderzoek naar interventie De Nieuwe Toekomst
In oktober 2017 startte Atria het vierjarige effectiviteitsonderzoek (en tevens promotie¬
onderzoek van Hoofd Onderzoek Suzanne Bouma, met assistentie van Jamila Mejdoubi
en Anouk Kooistra, onder supervisie van hoogleraar/promotor Renée Römkens) naar de
interventie De Nieuwe Toekomst. Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMW vanuit

het programma Vakkundig aan het werk en door de Universiteit van Amsterdam (AISSR,
programmagroep Politieke Sociologie). De interventie is in 2012 door de Federatie Opvang
en de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) ontwikkeld. Het heeft tot doel vrouwelijke slacht¬
offers van huiselijk geweld te ondersteunen in hun maatschappelijke participatie, vooral
op de arbeidsmarkt, en hen hiermee een nieuwe toekomst te bieden.

3.7. Bruggen bouwen: trans in/& de media
Samen met TNN (Transgender Netwerk Nederland, hoofdaannemer van het project) en

de Universiteit Leiden startte Atria in 2017 met het project Bruggen bouwen: trans in/&
de media . Het project heeft tot doel berichtgeving over transgender personen te verbete¬
ren (nauwkeurig, rechtmatig en respectvol) en het emancipatorisch potentieel te vergro¬
ten. Hiertoe is het nodig bruggen te slaan tussen transgemeenschap en media. In 2017
vonden een internationale expertmeeting en een actieonderzoek plaats. Door middel van
interviews met mediamakers en transgender personen is verdiepend inzicht verkregen
in de wensen van transgender personen, de kaders van mediamakers en behoeften om de
eventuele kloof te overbruggen. Het actieonderzoek is in januari 2018 afgesloten met een
gemeenschappelijke bijeenkomst met mediamakers en transgender personen. Het project
wordt door het ministerie van OCW gefinancierd.

3.8. Vooronderzoek Benchmark Vrouwen naar de Top
Atria heeft in 2018 in opdracht van het ministerie van OCW/Directie Emancipatie (DE) een
vooronderzoek uitgevoerd naar de (on)mogelijkheden van een sectorale benchmark vrou¬
wen naar de top . Het vooronderzoek is samen met dr. Claartje Vinkenburg uitgevoerd. Dit
heeft geleid tot een advies en is op 7 september 2018 afgesloten met een presentatie aan
beleidsmedewerkers van OCW/DE.

3.9. Inventarisatie goede voorbeelden gendersensitief beleid
In de jaarplanning van de commissie OCW van de Tweede Kamer is aandacht voor de ver¬
sterking van de kennispositie van de Tweede Kamer inzake Emancipatie. Dit onderwerp
wordt interdisciplinair uitgewerkt in samenwerking tussen de commissies OCW en SZW

7 Zie ook: https://atria.nl/iiieuws-publicaties/beeldvormin /diversiteit-in-media/transgender-en-media/.
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Eén van de sub-onderwerpen binnen het thema Emancipatie is gendersensitief beleid. De
voorbereidin s roep Emancipatie heeft via de kenniscoördinator van de commissie OCW
aan Atria gevraagd succesvolle voorbeelden van gendersensitief beleid in kaart te brengen.
De eerste versie is op 21 december 2018 opgeleverd.

3.10. Huwelijkse gevangenschap
De Universiteit van Maastricht deed in samenwerking met Atria, de Landelijke Werk¬

groep Mudawannah, Vluchtelingen Organisaties Nederland (VON) en de Stichting Clara
Wichmann de afgelopen vier jaar uitvoerig onderzoek naar huwelijkse gevangenschap
in Nederland en wat hiertegen - met name juridisch gezien - gedaan kan worden. Atria
ontwikkelde als disseminatiepartner in 2018 voor de tweede keer een factsheet: Juridische
instrumenten om huwelijkse gevangenschap te voorkomen en op te lossen. Op 13 september
2018 werden de eindconclusies van dit onderzoek gepresenteerd tijdens de conferentie
Gevangen in een huwelijk. Recht, religie&praktijk . Als disseminatiepartner ondersteunde
Atria ook het realiseren van persaandacht voor dit thema. Dit resulteerde in aandacht voor
de slotconferentie op diverse (online) platforms, zoals bijvoorbeeld OPZIJ en NieuwWij.
Atria publiceerde daarnaast blogs over dit onderwerp, geschreven door onderzoekers van
de Universiteit van Maastricht, op Atria.nl. Voor een volledig overzicht, zie bijlage 6.7.

3.11. Aanvraag Nederlands Postcode Loterij
Maatschappelijk urgente en actuele ontwikkelingen zijn nooit volledig te voorzien in de
programma s van de allianties. Atria ziet het wel als zijn taak hierop in te spelen. Vanuit
zijn unieke e pertise wil Atria een voortrekkersrol spelen in eigentijdse collectievorming
en de noodzaak digital born archieven te verwerven en te behouden. Tegen die achtergrond
heeft Atria in september 2018 een aanvraag ontwikkeld en ingediend bij de Nationale Post¬
code Loterij om in samenwerking met een internationale online community de #MeToodiscussie te archiveren. In 2019 wordt uitsluitsel gegeven over de aanvraag.

3.12. Geaffilieerde onderzoekers
In 2018 heeft Atria actief gewerkt aan de versterking van de potentiële capaciteit van
wetenschappelijk onderzoekers. Daartoe wordt nauw samengewerkt met een aantal geaf¬
filieerde onderzoekers die op flexibele basis een bijdrage leveren aan acquisitie en uitvoe¬
ring van onderzoek. Het betreft een multidisciplinaire groep - sociaalwetenschappelijk,
juridisch of historisch - die op basis van hun inhoudelijke expertise nauw verbonden zijn
met het werkterrein van Atria. In de praktijk werken ze samen met Atria via onderzoek,
advisering of het verzorgen van lezingen. Een overzicht van de geaffilieerde onderzoekers
en hun publicaties is te vinden in bijlage 6.8.

3.13. Leerstoel UvA
Renée Römkens is sinds 2016 als bijzonder hoogleraar voor één dagper week verbonden
aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

voor identificatiedoeleinden

Amsterdam (UvA). Het betreft een leerstoel op het terrein v n gender en geweld. Deze
leerstoel is ingesteld door de UvA, in samenspraak met de Raad van Toezicht van Atria en
gefinancierd door Atria. Het evaluatierapport uit oktober 2018 met de resultaten van de
eerste twee jaar t.b.v. het Curatorium (Prof. Jan Rath/UvA - decaan Sociologie, prof. Giselinde Kuijpers/UvA-Sociologie en Agnes Jongerius/voormalig voorzitter Atria RvT) is zeer
positief ontvangen.
De belangrijkste werkzaamheden van Römkens in het kader van de UvA-leerstoel omvat¬
ten in 2018 de publicatie van het onderzoek Welk geweld telt?, een aanvraag voor de Neder¬

landse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de Nationale Wetenschapagenda (NWA), een onderzoek aan het Global Women s Institute (GWI) van de George
Washington University (GWU) en diverse lezingen. Zie bijlage 6.8 voor een overzicht van

alle wetenschappelijke publicaties en lezingen.
De NWO/N WA-aanvraag is samen met een consortium van onderzoekers van Radboud en
Tilburg University ontwikkeld voor een onderzoek naar de doorwerking van genderpatronen op twee doorgaans onderscheiden thema s: gebrekkige doorstroming naar de top en
seksuele intimidatie op de werkvloer. De eerste aanvraag is niet gehonoreerd. De voorlig¬
gende aanvraag wordt bewerkt met het oog op acquisitie v n benodigde middelen.

In november 2018 was Römkens als Visiting Scholar verbonden aan het Global Women s
Insititute van de George Washington University (Washington D.C.). Zij deed in deze peri¬
ode literatuuronderzoek naar gender gerelateerd geweld als mensenrechtenschending en
gender backlash, en naar ontwikkelingen in de #MeToo-discussie. Zie bijlage 6.9. voor een
overzicht van alle overige vakpublicaties en lezingen.
Römkens verscheen diverse malen als expert in de pers vanuit haar rol als bijzonder hoog¬
leraar. Onder andere het televisieprogramma Nieuwsuur interviewde haar over het feit dat
een op de drie Nederlanders geweld binnen relaties soms acceptabel vindt, naar aanleiding
van het onderzoek Welk geweld telt? va. Atria, en Blijf Groep. Voor een overzicht van alle
mediaresultaten, zie bijlage 6.7.
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4.1. Pers
Atria verscheen in 2018 vele malen in de pers. Grotendeels, maar niet uitsluitend, in het

kader van de allianties en programma s (zie hoofdstuk 2) en de UvA leerstoel (zie hoofdstuk
3). Rondom de Pride 2018 stuurde Atria een opiniestuk in naar dagblad Trouw. Het stuk
Lesbische vrouwen, een voortrekkersgroep die vaak onderbelicht blijft vreid gepubliceerd
in de zaterdagkrant. Daarnaast werd de bibliotheek van Atria in december 2018 in een
artikel van Het Parool uitgeroepen tot een van de beste studieplekken van Amsterdam.
Ook leverde Atria input voor een nieuwe rubriek van journalist Japke-d. Bouma over (ver¬
meende) verschillen tussen mannen en vrouwen, voor het NRC Handelsblad. Atria wist op
deze manier diverse doelgroepen te bereiken. Voor een compleet overzicht van alle Atria
gerelateerde publicaties in de pers, zie bijlage 6.7.

4.2. Sociale media
Atria is actief op Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram en YouTube. Atria zet deze
kanalen in om doelgroepen te bereiken, een online gemeenschap op te bouwen, kennis te
verspreiden, discussies te signaleren en de rol van aanjager en verbinder gestalte te geven.
Hiervoor wordt dagelijks het nieuws gescand en aangevuld met actuele kennis en bronnen
van Atria. Dit leidde in 2018 opnieuw tot een groei in volgers voor met name Instagram en
Linkedin en een explosieve groei in het aantal vide o-we er gaven op YouTube.

Facebook Twitter
Twitter
@AtriaNieuws ©AlettaJacobs

Linkedin Instagram

YouTube (aantal
weergaven)

2014

527

3.529

.100

335

Nvt

17.660

2015

1.497

4.252

.279

516

Nvt

14.497

2016

1.497

660

5.763

1.729

6.356

1.916

4.048

5.090

2017

5.731

2018

6.523

Nvt

34.094

839

182

34.036

1.210

672

117.200

Bij inkedin en Instagram heeft de roei te maken met het feit dat er vanuit Atria in 2018
actiever is ingezet op deze platforms. De stijging in 2018 in het aantal video-weergaven
op YouTube heeft vooral te maken met de groei in het aantal filmpjes op Atria s YouTubekanaal, betere vindbaarheid en de populariteit van de Oral History interviews over mis¬
bruik in de kerk. Bij Facebook en Twitter is er eveneens sprake van groei, maar de lijn is

minder stijgend dan bij Linkedin, Instagram en YouTube. De terugval in de groei van het
aantal Twittervolgers en organisch bereik op Facebook past in de trend die veel bedrijven
en organisaties zien als gevolg van nieuwe algoritmes.
4.2.1. Facebook
Atria s online gemeenschap was in 2018 op Facebook bet grootst in aantal volgers en
bestond op 31 december 2018 uit 6.523 mensen. Ondanks de wereldwijde afname in popu¬

lariteit van Facebook als medium, bleef Facebook ook in 2018 een belangrijk platform voor
Atria, mede door de vaste volgersschare die Atria daar de afgelopen jaren heeft opgebouwd.
Facebook wordt ingezet voor de virale verspreiding van informatie en het aankondigen
van bijeenkomsten en evenementen. De meest succesvolle berichten gingen onder andere
over de anticonceptiepil, historische gebeurtenissen. Atria vacatures, de online verkoopactie van de canvas tas met een quote van Els Borst en #MeToo. Atria s oproep voor nieuwe
gastbloggers leverde aan het einde van 2018 een groot bereik op, namelijk van 5.643 per¬
sonen, 646 klikken op het bericht en 184 reacties, opmerkingen en deelacties. Dit duidt op
een grote betrokkenheid van de Facebookgemeenschap.
4.2.2. Twitter
Eind 2018 heeft @AtriaNieuws 6.356 volgers. Met het Twitteraccount @AtriaNieuws rea¬
geert Atria snel op de actualiteit en discussies in het maatschappelijk domein. Nieuws¬
berichten worden gedeeld, discussies aangejaagd, blogs worden gepost, activiteiten aangekondigd en relevante tweets van zusterorganisaties en strategische partners worden
geretweet. Tweets met historische feiten en data, en actuele en prikkelende nieuwsbe¬
richten leveren hier het meeste bereik op. Een tweet over Marga Klompé zorgde voor het
hoogste aantal weergaven (29.838) van 2018 op Atria’s Twitteraccount. Naast het corporate
account @AtriaNieuws bestaat het account (alAlettaJacobs, die regelmatig over haar graf
meepraat over emancipatie-nieuws. Soms vertelt ze iets over haar leven, of memoreert ze
een bijzondere dag. De best scorende tweet van (a)AlettaJacobs in 2018 was in maart met
13.139 weergaven, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart.
4.2.3. Linkedin

Atria heeft op Linkedin een bedrijfsprofiel dat in 2018 aanzienlijk is gegroeid in volgers.
Gemiddeld tien keer per maand worden berichten gedeeld met professionals die zakelijk
geïnformeerd willen worden over Atria’s publicaties en activiteiten. Linkedin biedt veel
mogelijkheden voor Atria om een professioneel netwerk verder uit te bouwen en ook actief
in te zetten voor de partnerschappen Act4Respect en Werk.en.de Toekomst.
4.2.4. Instagram

Instagram, door Atria sinds oktober 2017 ingezet, brengt de bibliotheek en het archief
op inspirerende wijze onder de aandacht bij de achterban van Atria, en met nam onder
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de jongere doel roep. In 2018 zijn twee vaste Instagramrubrieken voortgezet: #bookfacefriday en #IntussenbijAtria. Daarnaast is met Atria s Instagramcontent ingesprongen op
actuele gebeurtenissen. Bewegend beeld, zoals video, boomerang en gif, is ingezet om de
collectie en historische gebeurtenissen meer tot leven te brengen. Het gebruik van bewe¬
gend beeld leverde tevens Atria s meest succesvolle Instagrampost van 2018 op: een film¬
pje van een boek uit Atria s collectie werd 829 keer bekeken. De Instagramfunctie Stories
wordt steeds meer gebruikt onder de volgers van Atria en ook Atria zet Stories steeds vaker
in om real-time verslag te doen van bijvoorbeeld evenementen, en om leuke acties onder de
aandacht te brengen.
4.2.5. YouTube
Atria’s YouTube-kanaal bevatte eind december 2018 in totaal 190 films over archiefstuk¬
ken, trailers van Oral History en interviews binnen de thema’s van Atria. In 2018 zijn
onder andere Facebook livestreamvideo’s van afgelopen F-lab evenementen, een compilatie
van de Oral History interviews Onder Professoren, de nieuwjaarsgroet en een terugblik op

de Gendergeschiedenisdag 2018 toegevoegd aan het kanaal. In totaal hebben alle filmpjes
tezamen een kijktijd van 516.900 minuten. De Oral History interviews over misbruik in de

kerk {Niemand zal je geloven - Misbruik meisjes in de katholieke kerk) worden het meest
ekeken.

4.3. Nieuwsbrief
De maandelijkse digitale nieuwsbrief bevat actuele informatie over de laatste beleids¬
adviezen, onderzoeken en bijeenkomsten bij Atria. In 2018 verschenen er tien reguliere
nieuwsbrieven en een speciale uitgave over vrouwenkiesrecht. Gemiddeld is de nieuws¬
brief door veertig procent van de abonnees geopend en gemiddeld achttien procent van alle
abonnees klikte op een link. Volgens het programma waarmee de nieuwsbrief wordt ver¬
stuurd, is een openingspercentage van twintig procent tot veertig procent en een klikpercentage van 1,2 procent tot vijf procent een goede score. Het aantal abonnees is gestegen
van 2.591 naar 2.706. De halfjaarlijkse Engelse nieuwsbrief is in 2018 twee keer verstuurd,
naar vierhonderd abonnees. Meer dan de helft van hen opende de nieuwsbrief. Bij het ver¬
schijnen van de Factsheet Loonkloof is een Factsheet Attendering ver stmird naar 472 abon¬
nees.

4.4. Merchandise
Met de verkoop van merchandise wil Atria de aandacht voor de geschiedenis van vrouwen
stimuleren, de impact van het werk van Atria vergroten, de band met de achterban verster¬
ken en bescheiden extra inkomsten voor het instituut genereren. Het huidige assortiment
bestaat uit een drietal canvas tassen met citaten van beroemde feministen, een bril- of

tabletdoekje met een afbeelding van een object uit het archief van Atria (het affiche van de
Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht), een magneet 'Ode aan het Joodse bruidje' van kun¬
stenaar Elizabeth Kleinveld, en een Pussyhat. Daarnaast zijn er nog diverse boeken/publi¬
caties (o.a. Emancipatieboek en Het F-boek) en dvd’s te koop. De meeste verkoop verloopt
offline, in de bibliotheek van Atria. Rond speciale data vindt er online verkoop plaats. De
totale omzet van merchandise in 2018 is € 1.657,78.

S

4.5. Verhuur ruimtes
Atria heeft mooie ruimtes beschikbaar voor externe verhuur. Deze ruimtes zijn begin 2018
heringericht, waarmee ze aantrekkelijker werden voor potentiële huurders. Gedacht werd
hierbij in de eerste plaats aan de hubfunctie (zie hoofdstuk 2), maar ook aan het genereren
van extra inkomsten. De mogelijkheid de ruimtes te verhuren is via diverse kanalen extern
gecommuniceerd. Dit heeft nieuwe huurders opgeleverd. Het verhuren van ruimtes diende
ook om organisaties die door Atria een warm hart toegedragen worden te ondersteunen
door de ruimte tegen een vriendenprijs aan hen beschikbaar te stellen.
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5.1. Raad van Toezicht
Atria is een stichting en werkt vanuit de Cultural Code of Governance . Atria heeft een Raad
van Toezicht. Deze bestaat per 31 december 2018 uit zes leden, waaronder vier vrouwen en
twee mannen. De directeur-bestuurder legt gemiddeld een keer per kwartaal verantwoor¬
ding af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht vergaderde in 2018 vier keer. Voor
de samenstelling, zie bijlage 6.10.

5.2. Raad van Advies
Atria s Raad van Advies (RvA) telt dertien leden, bestaande uit zeven vrouwen en zes
mannen. De leden van de RvA hebben hun sporen verdiend in wetenschap, beleid en/of

politiek. Voor de samenstelling, zie bijlage 6.10. Enkele leden van de RvA hebben in de loop
van 2018 in het bijzonder geadviseerd over de strategische positionering van Atria in het
nieuwe subsidiestelsel, de strategie ter intensivering van fondsen- en donateurswerving,
over Atria s ontwikkelingen met oog op de toekomst, over diversiteitbeleid, en mediabeleid
en woordvoering. Tijdens het jaarlijkse diner pensant’, op 4 juni 2018, is gereflecteerd op
de actuele ontwikkelingen relevant voor het vrouwen/gender-thema en mogelijke (potenti¬
ële) samenwerkingspartners voor Atria.

5.3. Directie en managementteam
Het managementteam bestaat uit de directeur-bestuurder en de algemeen manager. De
directeur-bestuurder stuurt de afdelingen Onderzoek en Communicatie & Externe Betrek-

8 De Govemance Code Cultuur is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector. De Code
omvat het gehele besturingsproces: beleid, uitvoering, toezicht en verantwoording.
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kin en aan op inhoud. De al emeen mana er stuurt de afdelingen Collecties en Beleids¬
advisering aan en de afdelingen Onderzoek en Communicatie en Externe Betrekkingen op
het gebied van HR en financiën. Het managementteam vergadert eens per twee weken, ij¬
gestaan door de directie-assistent. De afslanking van de organisatie naar een tweekoppig

MT en een viertal afdelingshoofden is in 2018 gerealiseerd. Dit is gekoppeld aan het delege¬
ren van een aantal verantwoordelijkheden en bevoegdheden naar de afdelingshoofden. De
afdelingshoofden, staffunctionarissen HR en Financiën en het MT komen een keer maand
bijeen tijdens het managementoverleg.

5.4. Medewerkers
Het personeelsbestand bestaat in 2018 uit veertig medewerkers, met een totaal van 32,1
FTE. In 2018 hebben acht medewerkers met een arbeidsovereenkomst de organisatie ver¬
laten. Mede op initiatief van de werknemers, door het verloop van een tijdelijke arbeids¬
overeenkomst, het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of in gezamenlijk overleg
is besloten de arbeidsovereenkomst te beëindigen. In 2018 heeft de organisatie zeventien
nieuwe medewerkers met een arbeidsovereenkomst mogen verwelkomen. Zie bijlage 6.10
voor een overzicht van alle medewerkers.

5.5. Stagiaires en vrijwilligers
Elke afdeling heeft ieder kwartaal de mogelijkheid om een stagiair(e) te werven. In 2018
hebben in totaal acht stagiair(e)s bij de organisatie stage gelopen. Een stagiair(e) rondt
de stage in de loop van 2019 af. Atria biedt stages aan op verschillende opleidingsniveaus
(hbo- en wo-niveau). In 2018 hebben twee vrijwilligers voor Atria werkzaamheden verricht,
beide zetten deze werkzaamheden in 2019 voort.

5.6. Personeelsvergadering
In 2018 had Atria geen ondernemingsraad. Verschillende oproepen tot kandidaatstelling
hebben geen aanmeldingen opgeleverd van kandidaten die voldoen aan de wettelijke ver¬
eisten (onder andere een vast dienstverband). In plaats van een OR initieert de organisatie
tweemaal per jaar een personeelsvergadering. Tijdens de personeelsvergadering kunnen
alle medewerkers hun stem laten horen en vragen en wensen voorleggen. Behandelde
onderwerpen in 2018 waren onder andere het individueel keuzebudget, het loopbaanbud-

get, de CAO Sociaal Werk, de rol van HRM en het bedrijfsuitje.

5.7. Personeelshandboek
Atria werkt met een personeelshandboek met daarin alle interne beleidsregels, richtlijnen
en de hoofdlijnen in de rechten en plichten die voortvloeien uit de CAO Sociaal Werk. Het
personeelshandboek is bedoeld om medewerkers wegwijs te maken in alle arbeidsvoor¬
waarden, interne beleidsregels, wet- en regelgeving en werkafspraken. Het personeels¬

handboek is digitaal beschikbaar op Atria s intranet (AtriaNet).
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5.8. Priva y protocol
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van krac t.
De AVG raakt de activiteiten van Atria op verschillende domeinen: de collectie, gegevens
van relaties en leveranciers, personeelsinformatie en de online communicatie met afne¬
mers van diensten en producten. In 2018 is ervoor gezorgd dat alle zojuist beschreven
domeinen voldoen aan de AVG-regelgeving. Atria hanteert een strikt privacy protocol, dat
beschrijft op welke wijze er wordt omgegaan met persoonsgegevens. Doel van het protocol
is om zorgvuldig beheer en gebruik van persoonsgegevens te garanderen, conform de AVG.

5.9. Bedrijfshulpverlening (BHV)
Atria beschikt over acht gediplomeerde BHV-ers. Elk jaar worden alle BHV-ers bijge¬
schoold door middel van een herhalingscursus bij een gecertificeerde partij. Tijdens evene¬
menten van Atria is er altijd minimaal een BHV-er aanwezig.

5.10. Ziekteverzuim
Het ziekteverzuimpercentage van 2018 is 6,89%. Ten gevolge van twee medisch langdurige

(niet werk-gerelateerde) ziektegevallen is sprake van een stijging ten opzichte van 2017
(4,11 procent).

5.11. Diversiteitbeleid
Ook in 2018 is Atria voortgegaan met een actieve realisering van het diversiteitbeleid op de
werkvloer. Bij alle nieuwe vacatures is het diversiteitbeleid als volgt omschreven:

Atria hanteert een diversiteitbeleid en streeft naar een personele samenstelling
die een afspiegeling is van de Nederlandse samenleving. Gezien de samenstelling
van ons personeelsbestand geven wij bij gelijke geschiktheid de voorkeur aan een
zwarte, migranten- of vluchtelingenvrouw.
Het is van belang dat Atria intern een goede afspiegeling is van de Nederlandse samen¬
leving met diverse etnische, culturele en religieuze achtergronden, leeftijden, genderdiversiteit en arbeidshandicaps. Om het belang van diversiteit te onderstrepen, en dat ook
extern uit te dragen, is Atria medeondertekenaar van het Charter Diversiteit. Het plan van

aanpak gericht op diversiteit en inclusie op de werkvloer is in 2018 uitgevoerd. Atria wil
zoveel mogelijk organisaties en individuele vrouwen en meisjes in al hun sociaal-culturele
diversiteit binnen de doelgroepen bereiken met de activiteiten.

5.12. HR-cyclus
Het proces van be eleiding, ondersteuning en functie-evaluatie vindt plaats in periodiek
bilateraal overleg tussen werknemers en hun functioneel leidinggevende. Daarnaast heeft
Atria een HR-cyclus waar een jaarlijks functionerings- en beoordelingsgesprek deel van
uitmaken.

5.13. Scholingsbeleid
Atria biedt zijn medewerkers jaarlijks scholings- en loopbaanontwikkelingsmogelijkheden. Het scholingsbeleid en de mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling dra en bij aan
de inzetbaarheid van de medewerkers, zowel intern als op de arbeidsmarkt. Daarbij wordt
ook gekeken naar de verantwoordelijkheid van de medewerker voor de individuele inzet¬
baarheid. Daarnaast is er aandacht voor de mogelijkheden om het loopbaanbudget in te
zetten om de duurzame inzetbaarheid van de medewerker te verbeteren.

5.14. Vertrouwenspersoon
Atria heeft de samenwerking met het Werkgeversinstituut (WGI) voorgezet. Het WGI
voorziet Atria van een onafhankelijke vertrouwenspersoon en werft leden voor de externe
klachtencommissie.

5.15. IT-beheer en telefonie
Voor IT-beheer werkt Atria samen met het bedrijf Compatible. De belangrijkste veran¬
dering met betrekking tot IT in 2018 was de wederopbouw van de Atria.nl-website. Wat
betreft telefonie is in 2018 een efficiënter telefoonsysteem geïmplementeerd. De bel-app
Hipper+ is door Atria s medewerkers in gebruik genomen, ter vervanging van de bureautelefoons. Hipper+ draagt veel zorg voor privacy onveiligheid. De app maakt enkel gebruik
van de belfunctie, maar heeft verder geen toegang tot de telefoon van de medewerker.

5.16. Financiële ontwikkelingen gedurende 2018
Ondanks de ingrijpende verandering in subsidiëring van Atria is de financiële uitkomst
over 2018 alleszins bevredigend te noemen. Het werken met allianties waarbinnen geen
financiële compensatiemogelijkheden zijn vormde een grote uitdaging om als instituut als
geheel te presteren. Het verantwoorden van de uren op de verschillende subsidiestromen
vereiste een nieuwe werkdiscipline. Het niet realiseren van begrote uren leidt namelijk tot
onderdekking van de kosten van Atria. Over het boekjaar 2018 is een bedrag van € 73.623
ten laste van de marktreserve gebracht. Dit was conform de inschatting aangezien er
bedragen uit deze reserve zijn ingezet voor het aantrekken van specialisten voor het aan¬
trekken van nieuwe fondsen. De subsidies van de allianties kunnen worden ingezet over
een periode van vijfjaar. Van de bedragen van 2018 zijn voor de allianties gedeelten nog
niet besteed zodat deze kunnen worden meegenomen voor het jaar 2019 en verder.
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5.17. Liquiditeit en solvabiliteit
De liquiditeit is goed. Dit wordt rotendeels veroorzaakt door het vooruitontvangen van
de subsidies voor de allianties voor het eerste kwartaal 2019 en de prijscompensatie van
2,5% over 2018 die in december is ontvangen. Met een marktreserve van € 405.921 is de
solvabiliteit gezien de situatie van Atria bevredigend. Toevoegingen aan reserves en voor¬
zieningen komen niet in aanmerking voor subsidie. De mogelijkheden voor het opbouwen
van een hogere marktreserve zijn hierdoor uiterst gering. Atria heeft extra personeel inge¬

zet om tot andersoortige fondsenwerving te komen om de afhankelijkheid van subsidies te
verminderen.

5.18. Risico s en onzekerheden
Het jaar 2018 was het eerste jaar dat Atria heeft gewerkt met de nieuwe subsidiesystema-

tiek in de vorm toegekende allianties. Dit heeft geleid tot een ingrijpende verandering in
de werkprocessen en het verantwoordingssysteem. De toekenning van de financiële mid¬
delen uit de drie allianties aan Atria (Bronnen van Verandering, Werk.en.de Toekomst en
Act4Respect is onvoldoende om het activiteitenniveau van Atria op het niveau van 2017
en voorgaande jaren te handhaven. Dit heeft geleid tot het actief inzetten op het verwer¬
ven van e tra gelden (de 2de geldstroom). Aangezien de subsidies voortvloeiend uit de
allianties pas verantwoord mogen worden als opbrengst als er daadwerkelijk werkzaam¬

heden zijn verricht voor de desbetreffende alliantie is het noodzakelijk deze activiteiten
nauwkeurig te monitoren. Compensatie van middelen tussen de allianties is conform de
voorschriften niet toegestaan. Onderbesteding leidt naast een onvoldoende dekking van
de kosten van het personeelsbestand ook tot onderdekking van de vaste overheadkosten,
zoals bijv. huur. Overbesteding leidt echter niet tot hogere opbrengsten maar noodzakelijk

lagere bestedingen in de latere subsidieperioden. Atria had voor 2018 ingezet om bij de
grootste alliantie (Bronnen van Verandering) minder te besteden dan een tijdsevenredig
deel van de toegekende subsidie in verband met te verwachten stijgingen van salaris- en
andere kosten in de toekomstige subsidiejaren. In december 2018 is deze zorg voor een

gedeelte weggenomen doordat de subsidietoekenningen voor de gehele looptijd met 2,5%
zijn verhoogd. Een gedeelte van de marktreserve is in het boekjaar ingezet voor het aan¬
trekken van fondsenwervers. De resultaten hiervan zullen echter pas op langere termijn
zichtbaar worden. De risico s en onzekerheden blijven bestaan uit het feit dat de subsidies

voor de allianties een looptijd hebben tot 2022 en de situatie daarna onzeker is. Ook is de
personeelscapaciteit van Atria beperkt voor het uitvoeren van opdrachten voor het verwer¬
ven van eigen opbrengsten naast de allianties. Het inhuren van externe medewerkers heeft
als nadeel dat de kosten hiervan weinig ruimte bieden tot het behalen van extra inkom¬
sten ten opzichte van de kosten. Atria heeft extra middelen ingezet uit de marktreserve om
met verhoo de efficiëntie meer resultaten te behalen. Ook zullen de inspanningen voor het
werven van extra middelen onverminderd voortgang vinden. Voor 2019 zijn de vooruitzich¬
ten gunstig. Voor de alliantie Bronnen van Verandering is een bedrag van € 93.847 overge¬
heveld naar toekomstige jaren. Het huidige weerstandsvermogen van Atria is gering. Het
niveau bedraagt op dit moment minder dan een maand vaste lasten. Dit is op korte termijn
geen risico vanwege de meerjarige subsidies. Op de lange termijn kan het een risico zijn
indien subsidies van de een op de andere dag stopgezet worden. Dit brengt Atria in een
kwetsbare positie.
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5.19. Fondsenwerving en projectacquisitie
5.19.1. Aletta Jacobs Fonds

Het Aletta Jacobs Fonds (AJF) is een aan Atria gelieerde stichting die inhoudelijke project¬
en van Atria ondersteunt die niet uit reguliere subsidies kunnen worden gefinancierd. Het
fonds ondersteunt projecten ter verbetering van de positie van vrouwen en meisjes, en pro¬

jecten die zich richten op het hehoud, gebruik en de zichtbaarheid van de unieke collectie
van Atria. Het fonds is ondergebracht in een stichting met ANBI-status.

In 2018 is een nieuw bestuur aangetreden bij het AJF. Het AJF is duidelijk gepositioneerd
naast Atria. Daarom is hesloten dat de directeur van het instituut terugtrad als voorzit¬
ter van het bestuur van het AJF. De voorzitter is nu e tern aangetrokken. Atria s algemeen
manager is toegetreden als secretaris en daarmee is de verbinding met Atria goed geborgd.
5.19.2. Donateurs
Op 16 oktober organiseerde Atria het fondsenwervingsevenement De vrienden van Aletta.
De insteek van het evenement was de aftrap van 100 jaar Vrouwenkiesrecht in 2019, met
als doel meer donateurs voor het AJF te werven. Marry de Gaay Fortman, advocaat-partner
bij Houthoff en tevens voorzitter van topvrouwen.nl, nodigde het publiek met een inspire¬
rende pitch uit om donateur te worden van het AJF. Het idee achter De vrienden van Aletta

is dat iemand die tot deze donateursgroep toetreedt vijfjaar lang jaarlijks honderd euro
doneert aan het AJF. Het evenement heeft acht nieuwe donateurs opgeleverd. In totaal zijn
er in 2018 veertien donateurs hij gekomen.
5.19.3. Acquisitie
Met de komst van een senior beleidsonderzoeker en senior beleidsadviseur in de zomer
van 2018, beiden met acquisitiedoelstellingen, is een nieuwe impuls gegeven aan acqui¬
sitie. Er is duidelijk in kaart gebracht welke kennis en expertise er aanwezig is binnen
Atria, en waar kansen liggen voor de organisatie. In het maandelijkse acquisitie-oveiieg
met onderzoekers en beleidsmedewerkers wordt nu naast het delen van informatie ook
tijd gemaakt om acquisitievaardigheden verder te ontwikkelen en nieuwe contacten en
ontwikkelingen te hespreken. Er is afgelopen jaar aandacht besteed aan het geven van een
goede pitch. Buiten Atria hebben we ons gericht op het voeren van kennismakingsgesprek¬
ken met organisaties en overheden om onze expertise kenbaar te maken, contacten warm
te houden, en mogelijke samenwerkingskansen te identificeren. Zo zijn er bijvoorbeeld
gesprekken geweest bij de ministeries van Defensie, Buitenlandse Zaken (Taskforce vrou¬
wenrechten en RVO), en Binnenlandse Zaken. Ook zijn er met verschillende gemeentes en
ngo s gesprekken geweest. Dit zorgt ervoor dat het duidelijk is bij deze organisaties wat
Atria biedt. Een aantal van deze gesprekken leidden tot directe opdrachten. Bij een aantal
andere gesprekken kunnen er mogelijk nog opdrachten uit voort komen. Zie ijlage 6.6.
voor een overzicht van toegekende projecten.
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6.1. Archief
6.1.1. Gedigitaliseerde archieven in 2018
In 2018 zijn 31 verschillende archieven gedigitaliseerd, zo n zes strekkend meter in totaal.
Het betreft de archieven van Marie Baale, Hannah van Biema-Hijmans, Mia Boissevain,
Maria Boissevain-Pijnappel, Mies Boissevain-van Lennep, Doortje van Campen-Doesburg,
Mathilde CohenTervaert-Israels, Comité 1900 Nederlandsche vrouwen 1911 , Comité voor
eene Gemeenschappelijke Actie tot Hervorming onzer Huwelijkswetgeving, Jeanne EderSchwyzer, Louise van Eeghen, Exhibition of Women’s Industries Sydney 1888, Millicent
Garrett Fawcett, Pietertje Franken-van Driel, Jo van Gogh-Bonger, Lizette Hellemans,
Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (28 nummers), Jo de Jong-Paardekooper, Truus Kapteyn-Muysken, Angenita Klooster, Korps Vrouwelijke Vrijwilligers, Rosa
Manus, Henriëtte van der Meij, Clara Meijers, Johanna ter Meulen, Hendrik Pierson, Marie
Rutgers-Hoitsema, To Sluiter, Betsy Thung Sin Nio, Madelon van Toulon van der Koog en

Elly Winkel.
6.1.2. Ontvangen archieven
(nieuwe en aanvullingen, 25 meter bruto papieren archief)
• Beek, Metavan

• Bijman, Sjan Adriana (1953-2017)
• Blijf Groep
• BPW International

• Brünott, Carla (1938-2017)
• Inner Wheel Nederland
• International Federation for Research in Women's History (IFRWH)
• International Lesbian Information Service (ILIS)

• Jonge Vrouwen Gilde (JVG)
• Kuitert, Kaisa (1958-1984)
• Landelijk Steunpunt Emancipatie HBO (LSE)
• Lycklama a Nijeholt, Geertje (1938-2014)
• Meiners, Nicoline (1942-2017)
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• Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburger¬

schap
• Nederlandse Vrouwen Raad (N VR)
• Oderwald, Ingeborg
• Romeny, Robertine
• Sectie Vrouwen in Kerk en Samenleving (VKS) van de Raad van Kerken

• Stichting Chernobyl: Voorzorg als Nazorg
• Stimezo Nederland

• Veder, Helen Clara Louise (1894-1981)
• Vereniging voor Vrouwengeschiedenis (VVG)
• Villa Baranka
• Vrouw en Geloofgroep JUNIA
• Vrouweninitiatiefgroep 9 januari
• Wensveen-van der Jagt, Lenie van

• Westerdijk, Johanna (1883-1961)
• Young Women's Christian Association (YWCA) Nederland
6.1.3. Ontvangen egodocumenten

• Put, Henriëtte Maria Cristina (1925-2016)
• Voges, Hermina (Mien)
• Annie
• Steenhuizen-de Jong, Tine
• Meer, Johanna Suzanna van der (1923-2008)
• Wijkstra, Aukje e.a.
6.1.4. Afgeronde bewerkingen van (aanvullingen op) archieven

(67,36 meter bruto)
• Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging 'Tesselschade-Arbeid Adelt , afdeling
Amsterdam

• Bijman, Sjan Adriana (1953-2017)
• Bouman, Ina (1936-2018)
• Bruin-Brink, Grietje de
• Franken-van Driel, Pietertje Magdalena

• Hefting, Jeantine (1921-2002)
• Inner Wheel Nederland
• International Federation of University Women (IFUW)
• Kapteyn-Muysken, GeertruidaAgneta

• Korps Vrouwelijke Vrijwilligers Amsterdam (KW) en Unie van Vrouwelijke Vrijwilli¬
ers (U ), afdeling Amsterdam
• Kuitert, Kaisa (1958-1984)
• Landelijk Steunpunt Emancipatie HBO (LSE)
• Polak-Rosenberg, Charlotte Lisette (1889-1944)
• Romeny, Robertine
• Stichting Chernohyl: Voorzorg als Nazorg
• Veder, Helen Clara Louise (1894-1981)
• Vereniging voor Vrouwengeschiedenis (VVG)
• Vrouw en Geloofgroep JUNIA
• Vrouwenschaakcluh Chesspot
• Wensveen-van der Jagt, Lenie van

i
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• Westerdijk, Johan a (1883-1961)
• Women for Water Partnership (WfWP)
• Women s Studies Arts Faculty University of Utrecht
• 6.1.5. Beschreven egodocumenten

• Put, Henriëtte Maria Cristina (1925-2016)
• Vo es, Hermina (Mien)
• Annie
• Steenhuizen-de Jong, Tine
• Meer, Johanna Suzanna van der (1923-2008)
• Wijkstra, Aukje e.a.
6.1.5. Brui lenen
• 6 foto s van Dertien van Manen aan Framer Framed voor de tentoonstelling Some
things hidden . Tolhuistuin, Amsterdam, 18 januari- 8 maart 2018
• 5 stukken aan het Historiehuis Roermond voor de tentoonstelling Vrouwen Vooruit! een eeuw emancipatie 26 januari - 3 juni 2018
• 4 stukken aan Pro Demos voor de tentoonstelling Suze Groeneweg: de eerste vrouw in
de Tweede Kamer, Den Haag, 26 juni-28 september 2018
• 6 objecten/foto’s/archiefstukken aan het Historisches Museum Frankfurt voor de ten¬
toonstelling „Damenwahl! 1918/19 - Frauen in die Politik! , 30 augustus 2018-20 janu¬

ari 2019; Atria was aanwezig bij de opening op 29 augustus
• 54 objecten/foto’s/affiches/boeken aan het Amsterdam Museum voor de tentoonstelling
‘1001 vrouwen in de 20ste eeuw , 3 oktober 2018-10 maart 2019; Atria was aanwezig bij

de opening op 3 oktober
• publicatie van Annemarie Grewel aan de UB van de Universiteit van Amsterdam voor de
tentoonstelling ‘Tien UvA vrouwen uit de 20ste eeuw’, 23 oktober2018-maart 2019
• borstbeeld van W.H. Posthumus-van der Goot aan de Erasmus Universiteit Rotterdam,
vanaf 5 november. Posthumus-van de Goot was de eerste vrouw in Nederland die promo¬
veerde in de economie
• 9 stukken a n Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam voor de tentoon¬
stelling ‘Betrokken en baanbrekend. Opvallende UvA-vrouwen, 1900 tot nu’, 17 decem¬

ber 2018-20 januari 2019; Atria was aanwezig bij de opening op 17 december
6.1.6. Overige werkzaamheden
• Begeleiding archivaris van Loes Heiliger (master geschiedenis. Rijksuniversiteit Gro¬
ningen) bij onderzoek naar archieven van lokale vrouwenorganisaties voor vrouwen¬
kiesrecht - van 15 maart tot 15 juni 2018.

• Begeleiding archivaris van vrijwilligers Lineke Schakenbos (archief Vrouwen voor
Vrede), Leonor Leonor Pattinasarany en Gootje Paliama (archief Kelompok), bestuur van
Al Nisa.
6.1.7. Aan ezigheid archivarissen
• 3 oktober: presentatie van het boek 1001 vrouw in de 20ste eeuw en de opening van de

gelijknamige tentoonstelling.
8 oktober: Archief in actie! Archivering van social media geproduceerd door actiegroe¬
pen. Stadsarchief Amsterdam.
• 12 november: Born digital particuliere archieven: van pre-ingest tot online-presentatie.

KI A Pl tform Nationaal Archief Den Haag.
• 20 dece ber: afscheidssymposium en - college en Mieke Aerts.
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• 22 oktober: Workshop archiving digital objects of the exhibition Equality otherwise voor
onderzoekers va GRAGE.
• 14 november: Presentatie van het boek Sekse. Een begripsgeschiedenis.
• 15 november: Netwerk Oorlogsbronnen, OBA, Amsterdam.
6.1.9. Schenkingen

Bibliothee
• Januari - Boeken uit nalatenschap Nicolien Meiners

• 18 januari - Wim Busink (biografie)
• 18 januari - Marianne Kalthoff (boek)
• 20 februari - 7 boeken van Marjet Douze
• 20 februari - Marian Papavoine
• Februari - boeken Madeleine Krips Amsterdam
• 16 maart - Lenie Janssen
• 4 april - Theo Stevens
• April - Sabine Ruitenbeek: Van ziekenzorg naar diagnose en behandeling (geschenk
auteur)
• April - Hester van der Walt; Se my is julle twee susters? , geschenk prof. Cudore Snell
Howard University Washington D.C.
• Mei - Ineke van Mourik
• 13 augustus - boek Antia Wiersma; Karen Abbott, Liar, Temptress, Soldier, Spy: Four
women undercover in the civil war
• 16 augustus - Helga Fassbinder
• 21 november - Jeanette Sonneveldt
• 21 november - Lesbisch Archief Nijmegen
• 27 november - Ingrid Kluvers
• 29 november - Transvisie
• 11 december - Marinella Wallis
• 20 december - WM. van Rooijen

Archief
• 20 februari Marjet Douze - 2 grammofoonplaten en een affiche
• 5 maart - Rooie Vrouwen, PvdA: T-shirt
• 22 mei - Angeniet Gillissen: Kwartetspel Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
• 20 juli - Antia Wiersma: 2 affiches
• 16-09-2018: Marianne Boere: 4 ansichtkaarten, 2 canvas tassen van bijeenkomst Berlijn
sept. 2018.
• 3-10-2018: Mieke Schlaman: boekje bij fototentoonstelling: Vrouwen hebben nooit stil¬
gezeten .

• 19-10-2018: Frank de Jong, IISG: 35 ingeraamde dia s van Vrouwenvredeskamp Soester-

berg 1982.
• 20-11-2018: Robertine Romeny: canvas tas, T-shirt en baseballpet.

• 21-11-2018: Lesbisch Archief Nijmegen: 34 affiches
• 29-11-2018: Esther de Jong: spel: waar is mijn 300.000 euro? van Women Ine.
• 5-12-2018: Renée Römkens: paarse beker en canvas tasje en map van The Global
Women’s Institute.
• 5-12-2018: Annette Mevis: 3 buttons van het F-boek
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6.2. Collecties
6.2.1. Groei collecties
Groei bibliotheekcollectie
Boeken/grijze literatuur/tijdschriften

2017

2018

Verworven boeken en grijze literatuur
Abonnementen op tijdschriften

1.106

976

192

186

1.106

Catalogi/databases

Catalogus boeken/tijdschriftartikelen
Boeken/grijze literatuur
Tijdschriftartikelen met annotatie

315

Tijdschriften

49

Biografische mappen

0

976
205
60
0

Subtotaal bibliotheekcollectie ontsloten

1.470

1.241

10
1

21
7

1

2

Collectiebeschrijvingen

0

Beschrijvingen interviews

7

2
7

26 meter
55 meter

25 meter
67,50 meter

3
3

6
6

215
279

92

Database Mapping the World
Nieuwe informatiecentra

Gemuteerde gege ens informatiecentra
Database organisaties
Nieuwe adressen

Database Oral History

Archief
Archiefcollectie (meters)
Verworven archieven

Ontsloten archieven
Verworven egodocumenten

Ontsloten egodocumenten
Beeldarchief
Aanwas beeldmateriaal (items)
Ontsloten beeldmateriaal

299

6.2.2. Collecties en bestanden

Collecties
• Boeken, brochures, rapporten en scripties; 109.824
• Nederlandse en buitenlandse tijdschriften: 186 lopende abonnementen
• Af esloten jaargan en van tijdschriften; 460 meter
• Archieven en egodocumenten; 1.553 meter
• Documentatiemateriaal; 65 meter
• Biografische knipsels van vrouwen: 8.867
• Foto s; circa 26.959
• Affiches en prenten; 12.000
• Objecten: 2.097
• Geluidsbanden; circa 1.500
• Videobanden en films: circa 650
• Grammofoonplaten: circa 150
• CD-Roms; circa 300
• Oral History Interviews (videoportretten): 394

ZARS

Geautomatiseerde bestanden
• Catalogus bibliotheek en documentatie; records
• boeken: 107.197
• artikelen: 32.042
• periodieken: 7.967
• biografische mappen: 9.033
• ZMVV bestanden (informatie over zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen in de

collecties) 19.884 records (incl. ZMVV foto s)
• Deskundigenbestanden Vrouwenstudies en Genderonderzoek: 365 deskundigen
• Archieven: 745 beschrijvingen en inventarissen
• Egodocumenten: 274 beschrijvingen
• Beeldarchief: 26.959 foto s, 5.222 affiches, 2.097 objecten
• Database (vrouwen)organisaties in Nederland: 540 beschrijvingen
• Database Mapping the World of Women’s Information Services’: 770 beschrijvingen
• Database ebsites on Women : 2.324 beschrijvingen
• Database Interviews: 44 beschrijving-Collecties, 370 beschrijving-Interviews, 1 film

• Database Biografieën: 111 biografieën

6.3. Dienstverlening

Dienstverlening bibliotheek en archief

Gerealiseerd 2017

Uitleningen

1488

Verlengingen

801

Nieuw ingeschreven leners

1514
54

Rondleidingen

6.4. Evenementen

E enement

Datum

Bezoekers

Doelgroep

Feminist Club Discussion Night New
Years Resolutions (Atria bibliotheek)

9/1/2018

34

(Jonge) feministen en opi¬

Rosa Manus lezing Latin American
Feminism by Maxine Molyneux (Uni¬
versiteitsbibliotheek, Universiteit

23/1/2018

niemakers

57

Wetenschappers en stu¬

denten

van Amsterdam

25/1/2018

31

Wetenschappers en stu¬

De Zussen Van Gogh

1/2/2018

26

Wetenschappers en stu¬

Feminist Club Discussion Night Has
feminism gone too far or not far
enough?

2/2/2018

28

Winter School #1 Anneke van

denten

Doorne-Huiskes

denten
(Jonge) feministen en opi¬
niemakers
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Dutch Visitors Program Human
Rig ts. Internationale high potentials
brengen een bezoek aan Atria op

7 2/2018

12

International high poten¬
tials

19/2/2018

26

Archieven, bibliotheken,
studenten

26/2/2018

42

Wetenschappers en stu¬

initiatief van de RVO (BuZa) (Atria
bibliotheek)
Archieflab Hotspots i.s.m. o.a. Stad¬

sarchief (Atria auditorium)
Gender & Archiving book launch.
Lancering van het Yearbook of
Women s History gender and archi¬

denten

ving: Past, Present and Future.

De vrouwelijke stem in de podcast event doo de Bovengrondse (Atria

6/3/2018

48

(Jonge) feministen en opi¬
niemakers

bibliotheek)
Winter School #2 Antia Wiersma

14/3/2018

12 (2 tickets online
verkocht en 10 tic¬
kets aan de deur)

Stembureau bij Atria (Atria biblio¬
theek)

21/3/2018

Winter School #3 Petra de Vries

22/3/2018

(Atria bibliotheek)

Studenten en beleidsma¬
kers

Ongeveer 600

Iedereen

27 (7 tickets online

Studenten en beleidsma¬
kers

verkocht en 18 aan

de deur)
Zelfbeminning: Theaterlezing en

12/4/2018

gesprek (Atria bibliotheek)

26 (22 tickets

Feministen en studenten

online verkocht en
4 aan de deur)

Gendergeschiedenisdag (Atria audi¬
torium)

13/4/2018

Winter School #4 Renée Romkens

16/4/2018

41 (11 tickets

Wetenschappers en stu¬

online verkocht, 6
aan de deur en 24

denten

via VvG)
(Atria auditorium)

6 (0 tickets online
verkocht, 6 aan de

Studenten en beleidsma¬
kers

deur)

24/4/2018

13 (5 tickets ver¬
kocht online en 8
aan de deur)

Studenten en beleidsma¬
kers

25/4/2018

27

(Jonge) feministen en opi¬
niemakers (internationaal)

14/5/2018

53

(Jonge) feministen en opi¬
niemakers

17/5/2018

10

(Jonge) feministen en opi¬
niemakers (internationaal)

Feminist Club Discussion Night
Feminism and Islam and Iftar (Atria
auditorium)

29/5/2018

12

(Jonge) feministen en opi¬
niemakers (internationaal)

Read-in: Daan Borrel (Atria biblio¬

31/5/2018

14 (11 tickets ver¬
kocht online en 3
aan de deur)

(Jonge) feministen en stu¬
denten

2/6/2018

12

Feministische opiniema¬
kers

6-7/6/2018

37 (21 lecture en

Studenten en wetenschap
pers

Winter School #5 Joop Schippers

(Atria auditorium)
Feminist Club Discussion Night
Fashion & Feminism & Spring

Clothing Exchange (Atria Biblio¬
theek)
Zami debat Angela Davis - event

door Zami (Atria bibliotheek)
Feminist Club Discussion Night
Equitable Creative Industries (Atria

bibliotheek)

theek)
In gesprek met Seyran Ates i.s.m. De

Balie
Lecture and Masterclass: Decolonial
desires by Vanessa Agard Jones
(Colombia University) . event door

de UvA

16 masterclass)

De Bo engrondse in actie: meer

14/6/2018

32

(Jonge) feministen en opi¬

vrouwennamen op straat - event

niemakers

door De Bovengrondse
Atria s Zomer Sale

19-29/6/2018

63 verkopen
(totaal sale items

Studenten en wetenschap¬
pers

en tweedehands-

boeken)
Pink Tour 1 Amsterdam Pride

1/8/2018

13 (12 tickets ver¬
kocht Online en 1
aan de deur)

Studenten (internationaal)

Pin Tour 2 Amsterdam Pride

2/8/2018

12 tickets verkocht
Online

Studenten (internationaal)

Read-in II: Nina Polak

6/9/2018

10

(Jonge) feministen en opi¬

Student Tour 1

24/9/2018
24/9/2018

17 (gratis entree)

Studenten

30 (besloten eve¬
nement)

opiniemakers en journa¬

niemakers

F-lab: Seyran Ates bij De Rode Hoed

Feministische community,
listen

WikiVrijdag

28/9/2018

10

Wetenschappers en biblio¬
theekbezoekers

Lancering 100 jaar VKR i.c.m. dona-

16/10/2018

60 (besloten event)

Beleidsmakers, opiniema¬

teursevenement

kers en potentiële dona¬
teurs

Student Tour II
Waarom feminisme goed is voor

18/10/2018
25/10/2018

10 (gratis entree)

Studenten

150 (gratis entree)

Opiniemakers, beleidsma¬

mannen - event i.h.k.v. Werk.en.de

kers, community

Toekomst bij Pakhuis de Zwijger
Kiesrechttour (i.h.k.v. Maand van de

29/10/2018

10 tickets

(Jonge) feministen en opi¬

1/11/2018

1000 (tickets via

Jonge feministen en cul¬

Museumnacht)

tuurliefhebbers

Geschiedenis(
Museumnacht 2018

niemakers

WikiVrijdag

16/11/2018

10

Wetenschappers en biblio¬
theekbezoekers

Amnesty: Write for Rights

28/11/2018

20

Beleidsmakers, community,
Amnesty/achterban

Feminist Fight Club New Ideas and
People

4/12/2018

30

(Jonge) feministen en opi¬

Lancering kennishub Act4Respect

10/12/2018

65

niemakers

Professionals en beleid¬
smakers

ROC-event voor leerlingen MBO-

10/12/2018

25

Leerlingen ROC

14/12/2018

3

Wetenschappers en biblio¬
theekbezoekers

events

WikiVrijdag

6.5. Website
Sta istieken Atria.nl
2017

2018

Paginaweergaven

385.885

522.855

Unieke paginaweergaven

279.796

397.767

Gebruikers

77.229

135.934
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De gemiddelde laadtijd van een pagina is 1,54% beter geworden
De gemiddelde serververbindingstijd is 32,17% beter geworden
Het verkeer via mobile is 103,62% toegenomen
Gebruikers Atria.nl voor vs. na lancering nieuwe website
25 augustus 2017

25 augustus 2018

Atria.nl desktop

18.727

29.694

Atria.nl mobiel

8.158

17.194

Atria.nl tablet

2.043

4.551

Paginaweergaven Top 5 - 2018
1. 11.163 weergaven
/nieuws-publicaties/feminisme/feminisme-20e-eeuw/black-achievement-month-camp agne s - vo or- e e n-inclus ie ve -p olitiek/
2. 5.013 weergaven
/nieuws-publicaties/internationaal-nationaal/vrouwenkiesrecht/vrouwenkiesrecht-in-

nedeiiand/
3. 4.508 weergaven
/nieuws-publicaties/feminisme/feminisme-20e-eeuw/dolle-mina-actiegroep/
4. 3.109 weergaven
/aletta-jacobs/
5. 2.689 weergaven
/nieuws-publicaties/beeldvorming/stereotypering/de-pink-tax-waarom-vrouwen-meerbetalen-voor-hetzelfde-product-dan-mannen/

6.6. Acquisitie overzicht toegekende projecten (onderzoek en be¬

leidsadvisering)

Status
Toegekend

Details
Raamcontract dat FRA met RADAR/Art.1 en Atria heeft afgesloten gaat verlengd
worden.

Toegekend

Plan International Nederland. Training gege en over Gender transformatief com¬

Toegekend

Genderscan handleiding van Prodemos.

Toegekend

Illustratieve voorbeelden van gendersensitief beleid, (i.o.v. Kennis coördinator
Emancipatie, Tweede Kamer)

Toegekend

Vooronderzoek benchmark

municeren.

Toegekend

Inventarisatie beeldenbank en analyse campagnes rijksoverheid voor OCW

Toegekend

Onderzoek voor School & Veiligheid - Pedagogisch Vakmanschap bij Seksuele
Integri eit.
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6.7. In de media
Medium

Titel

Datum

Alliantie/
thema

1

Radio 1 Journaal

Zehra Sariaslan wordt geïnterviewd

5-1

BvV

o er Suze Groeneweg, eerste vrouwe¬

lijke parlementariër

2

Andere Tijden

Herhaling: Andere Tijden: door weer en
door wind

6-1

BvV

3

NRC Handelsblad

Vrouwen vragen wel om salarisverho¬

12-1

WidT

Veiligheid/

ging, maar krijgen die gewoon niet
Interview met Esther de Jong over de
loonkloof

4

5

VPRO radio 1 Bureau
Buitenland

Donald Trump 'Eikel van het jaar' Renée
Römkens is juryvoorzitter van de Eikel
vh Jaar verkiezing

16-1

HP De Tijd

De vrouwelijke politicus is nog niet van
de partij, zeker niet dankzij SGP gaat

12-1

WidT

17-1

Veiligheid/

leerstoel

oververtegenwoordiging van vrouwen

in de politiek. Onderzoek van Atria
wordt genoemd.

6

Nieuwsuur

Een op drie Nederlanders vindt geweld

leerstoel

binnen relatie soms acceptabel, Renée

Römkens licht het onderzoek Welk
geweld Telt? van Atria en Blijf Groep
toe.

7
8

NOS.nl
Telegraaf

Een op drie Nederlanders vindt geweld
binnen relatie soms acceptabel

17-1

Een op de drie tolerant over partner-

17-1

leerstoel

Volks rant

Veiligheid/
leerstoel

geweld

9

Veiligheid/

Jongeren vinden partnergeweld als
zelfverdediging acceptabeler dan

17-1

Veiligheid/
leerstoel

ouderen

10

Trouw

Nederlander: huiselijk geweld moet
sporadisch kunnen

17-1

Veiligheid/

11

RTL Nieuws

Drie op de tien Nederlanders wijzen
geweld tegen partner niet af

18-1

Veiligheid/

12

Nederlandse Dagblad

Jongeren vinden huiselijk geweld vaker
acceptabel

18-1

Veiligheid/

13

Nu.nl

Een op drie Nederlanders vindt huise¬
lijk geweld in sommige gevallen toege¬

18-1

Veiligheid/

leerstoel
leerstoel
leerstoel
leerstoel

staan

14

Linda Nieuws

Een op drie Nederlanders vindt part¬

18-1

15

NPO radio 1 Stand.nl /
Spraakmakers

Veiligheid/
leerstoel

nergeweld soms aanvaardbaar

Geweld binnen een relatie is nooi
goed te praten, Renée Römkens wordt
geïnterviewd en vervolgens bellen luis¬

18-1

Veiligheid/
leerstoel

teraars in om te reageren

16

Joop.nl

1 op 3 Nederlanders vindt dat huiselijk
geweld moet kunnen

18-1

Veiligheid/

17

BNR

Eén op drie vindt partnergeweld accep¬
tabel, interview met Renée Römkens

18-1

Veiligheid/

18

VRT radio 1

'Partnergeweld moet kunnen', zegt 1

18-1

Veiligheid/

op 3 Nederlanders, interview met Aleid
van den Brink

leerstoel
leerstoel
leerstoel
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19

Viva.nl

20

Parool

21

RTL Late Night

Veiligheid/

Say what? Blijkbaar vinden we partnergeweld soms acceptabel

18-1

Huiselijk geweld vaak goedgepraat

18-1

Discussie met o.a. Iva Bicanic en Mar-

18-1

Veiligheid/

18-1

Veiligheid/

leerstoel

Veiligheid/
leerstoel

jonne Steketee over het rapport.

22

Knack

Eén op de drie Nederlanders vindt
partnergeweld in sommige gevallen

leerstoel
leerstoel

aanvaardbaar

23

POWNe .t

Onderzoek: NL'er vindt partnergeweld

25-3

soms best oké.

24

NPO radio 1 Dit is de
Dag

Zwangerschap in topfuncties, hoe doe
je dat? Interview met Zehra Sariaslan
over (zwangere) vrouwen in topfuncties
en vertegenwoordiging politiek (n.a.v.
zwangere Nieuw-Zeelandse PM)

19-1

WidT

25

Trouw

Is dat spreken over geweld overdreven

20-1

Veiligheid/

of nuttig? Chef opinie Trouw Monic Singerland roept op tot reactie

26

Vol skrant

leerstoel
23-1

WidT

23-1

BvV

3-2

WidT

8-2

WidT

Monki plaatst onbewerkte beelden
van modellen in lingerie, interview met
Sylvia Holla in Glamour

1-3

Beeldvorming

Internationale Vrouwendag: ook in

8-3

GGG

8-3

BvV

10-3

Beeldvorming

10-3

BvV

12-3

WidT/verte-

Als vrouwen een stap vooruit doen zal

dit de maatschappij ten goede komen,
Atria s reactie op SCP-rapport Werken
aan de start - Jonge vrouwen en

mannen op de arbeidsmarkt. Interview
met Zehra Sariaslan

27

De Correspondent

Feminisme, dat is toch niet meer nodig?

Bregje Hofstede houdt Feministisch
Dagboek bij en gebruikt cijfers van
Atria (en noemt Atria als bron)

28

Trouw

Fulltime wer en is achterhaald, ook
voor de man, opiniestuk van Esther de

Jong

29

Kis

Hoe zorgen we dat vluchtelingen¬
vrouwen net zo vaak werk vinden als
mannen? Interview Suzanne Bouma

30

Glamour

31

NOS.nl

Nederland nog genoeg te winnen,
interview met Renée over vrouwendag

32

IVandaag

Vrouwen té onzichtbaar in geschiede¬
nisboeken', interview met en rondlei¬

ding door Evelien Rijssebosch

33

Volkskrant magazine

Wanneer overschrijdt een modefo¬

tograaf de grens met minderjarige
modellen? Interview met Sylvia over de
modewereld. Sylvia is geïnterviewd in
haar hoedanigheid als onderzoeker aan

de UvA

34

Blauw Bloed, NP02

Interview met Renée Römkens vanuit
de Atria bibliothee en archief over
prinsessen als rolmodellen vroeger en
nu

35

NOS.nl

In 334 gemeenten domineren mannen

de kieslijsten, in één gemeente niet,

genwoordi-

onderzoek waarin bronnen van Atria

ging

worden genoemd
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36

FunX radio

Interview met Susanne Bouma over het

14-3

A4R

A4R en GGG

nieuws dat sexy geleden vrouwen op
minder empathie kunnen rekenen.

37

MSN.com nl

Huiselijk geweld: ook bekende Neder¬
landers hadden ermee te maken, het
woordje onderzoek linkt naar de pagina
van Atria met Welk Geweld Telt?

15.3

38

Volkskrant

Gemeentepolitiek wordt gedomineerd

20-3

Politieke ver¬

door mannen, maar in Blaricum bestu¬

tegenwoordi¬

ren de rouwen, interview met Zehra

ging

Sariaslan

39

Trouw

Met een beetje pech komt aan een reli¬

20-3

Huwelijkse

gieus huwelijk nooit een eind, interview

gevangen¬

met Pauline Kruiniger, onderzoeker

schap

Maastricht University waarin Atria disseminatiepartner is.

40

OOG TV

Kim Bootsma wint Naberprijs

4-4

BvV

41

Groninger gezinsbode

Studente Kim Bootsma wint Johanna

12-4

BvV

42

Historici.nl

Kim Bootsma wint Johanna Naberprijs

17-4

BvV

Naberprijs 2018
2018

43

Trouw

#MeToo-discussie landt in Japan: minis¬
ter stapt op

20-4

A4R

44
45

OVT radio 1

Vrouwen voor het Vaderland

22-4

BvV

Science Guide

De erfenis van Johanna Westerdijk is
kwetsbaar

23-4

BvV

46

Zembla online

Hoe komt het dat we #MeToo moe zijn?
Kennelijk achten we het niet belangrijk

8-2

WidT

genoeg

47

AD

Moederdag kan wel een opfrisbeurt
gebruiken

9-5

WidT

48

Science Guide

Minister duikt in emancipatie-archief

15-5

WidT

49

AD

Column AD van Fidan Ekiz

50

NRC Handelsblad

Moeders zijn nog altijd vaa de mana¬

BvV
2-6

WidT
WidT

ger van het gezin

51
52

Binnenlands Bestuur

Meervrouwen nodig in de Staten

26-6

AD

'Is het risico van stalking voldoende
ingeschat?'

29-6

53

RTL Nieuws

Renée Römkens wordt geïnterviewd

19-7

A4R

27-7

BvV

6-8

BvV

8-8

WidT

voor 18.00 en 19.30 uur journaal over
de aanpassing van de zedenwet in

Spanje en Zweden en de mogelijke aan¬
passing van de wet in Nederland

54

Amsterdam FM

Pink Tours in het Atria; Een reis door
de geschiedenis van de positie van de
vrouw

55

Trouw

Opiniestuk Renée Rómkens Lesbische
vrouwen; een voortrekkersgroep die

vaak onderbelicht blijft

56

BNR Spitsuur

Interview met Esther de Jong over
oplossen loonkloof bij gemeenten:
Vrouwen bij gemeenten verdienen net
meer dan mannen

57

Huiselijkgeweld.nl

Aankondiging; Gevangen in een huwe¬

lijk: recht, religie en praktijk

58

NieuwWij

Aankondiging: Conferentie Gevangen
in een huwelijk

4-9

59

NJB

Aankondiging: Gevangen in een huwe¬

4-9

lijk
60

Clara-Wichman

Aankondiging: Gevangen in een huwe¬

lijk: recht, religie en praktijk

61

SPE-Amsterdam

62

Dieponderzoek

Aankondiging: conferentie Gevangen in
een huwelijk: recht, religie en praktijk
Handige resources voor studenten die

5-9

geïnteresseerd zijn of waren in gender

63

Huwelijksdwang en ach¬
terlating

Conferentie Gevangen in een huwelijk.

64

Platform Eer en Vrijheid

Aankondiging: Conferentie Gevangen
in een huwelijk: recht, religie & praktijk'

65

Opzij

Gevangen in een huwelijk, je wilt schei¬
den

66

Republiek Allochtonië

Aankondiging: Conferentie 'Gevangen
in een huwelijk: recht, religie & praktijk'

67

NPO Radio 1 Journaal

NPO radio 1 journaal Interview Renée
Römkens bij NPO's radio 1 Journaal
over de verdeling van arbeid en zorg
naar aanleiding van de kritiek waar
de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda

5-9

Recht, religie & praktijk

6/9

6-9

Ardern mee geconfronteerd wordt van¬

wege haar vraag om zorgtijd voor haar
pasgeboren baby.
Het item werd om 8.20 uur uitgezonden
en is hier te beluisteren: https://www.
nporadio1.nl gemist (tijdsblok 8.00 9.00 uur en dan rond 8.20 uur)

68

NRC Handelsblad

Hooligans? Dat zijn altijd mannen

7-9

Nieuwe serie van Japke-D Bouma over
(vermeende) verschillen tussen mannen
en vrouwen

69

BNR

BNR AskMeAnything met Jorgen

12-9

Rayman interview met Tim de Jong
over het laatste genderrapport van
McKinsey

70
71

AD

Interview Sylvia

12-9

Folia

'In de modellenwereld rust een taboe
op je best doen' Interview Sylvia Holla

12-9

72

Volkskrant

Het modellenleven lijkt glamoureus,

13-9

maar is veelal zwaar en vernederend,

interview met Sylvia Hola over haar
promotie

73

Reformatorisch Dag¬

Huwelijksgevangenschap komt ook

blad

onder christenen voor, interview Esther

12-9

van Eijk

74

NPO radio 1 Journaal

Interview Susan Rutten, Universiteit
Maastricht

13-9

75

NRC Handelsblad

Een religieus huwelijk mag scheiden
niet in de eg staan Opiniestuk van
Kathelijne Buitenweg waar n NWO-project huwelijkse ge angenschap wordt

14-9

genoemd, waar Atria disseminatiepart-

ner in is
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76

Vol s rant Waarom in Amerika wél meer vrouwe- 15-9

lijke politici komen en wat Nederland
daarvan kan leren vermelding Vrouwen¬

stemmen in de raad en Atria
77 FunX Interview met Zehra Sariaslan over 16-9
vrouwen in de politiek en stereotype¬
ring (na rel op USopen met Serena Wil¬
liams.)

78

Nieuwsbrief Vrouwen¬

Een deel van het archief gaat naar Atria

17-9

Zehra Sariaslan wordt geïnterviewd

20-9

netwerk UU september

2018
79

FunX

door FunX over gesprek Seyran Ates

80

Parool

Alles draait bij Framer Framed om het

26-9

andere verhaal - Atria wordt genoemd

81

DIDD NPO radio 1

Willemijn Krebbekx geïnterviewd over
#MeToo en de beschuldigingen tegen
Ronaldo

2-10

A4R

82

OneWorld.nl & Nieuwwij.nl

Deze feministische moslima s laten zich
niet in hokjes plaatsen

5-10

BvV

83

NieuwLicht EO NPO tv

Sylvia Holla wordt via Skype geïnter¬
viewd door Tijs van Den Brink
Tevens schrijft zij een blog voor de EO

7-10

Nederland 1 en blog op

de portal EO

portal: Mooie mensen verdienen meer

geld

84

NPO radio 1

Het werkende leven van modellen: wat
betekent het om model te zijn?

3-10

85

OneWorld.nl & Nieuwwij.nl

Deze feministische moslima s laten zich
niet in hokjes plaatsen (2)

9-10

86

Volkskrant

Fictieve sextingzaak als voorlichting: Ik
wil geen echte naaktvideo vinden hoor'

11-10

87

NP02 serie Vrouw op

Aflevering 1 Vrouw op Mars met Atria

11-10

BvV

Mars

in aftiteling
14-10

A4R

16-10

A4R

18-10

BvV

88

Nu.nl

Is er na een jaar #metoo een omslag

op de werkvloer? Interview met Renée
Römkens

89

Dagblad 070

Bestaat er een Haagse aanpak tegen

huiselijk geweld? Haagse NIDA vraagt
aan burgemeester wat stad doet tegen
huiselijk geweld, n.a.v. onderzoek Atria

en BlijfGroep januari 2018
90
91

NP02 serie Vrouw op
Mars

Aflevering 2 Vrouw op Mars met Atria

NP02 serie Vrouw op

Aflevering 3 Vrouw op Mars met Atria
in aftiteling en opgenomen in de biblio¬
theek

25-10

BvV

Aflevering 4 Vrouw op Mars met Atria
in aftiteling

1-11

BvV

Mars

Arnhem Direct

Vrouwen erhalen van vroeger vastge¬

2-11

BvV

5-11

WedT

5-11

WedT

8-11

BvV

Mars

92
93

NP02 serie Vrouw op

in aftiteling

legd

94

Fris op NPO Radio 1

Interview met Tim de Jong over Equal

Pay Day

95

Dit Is De Dag op NPO
Radiol

german en Tim de Jong over Equal Pay

NP02 serie Vrouw op

Aflevering 5 Vrouw op Mars met Atria

Mars

in aftiteling

Discussie Elma Drayer, Marianne Zwa¬

Day

96
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97

98

NP02 serie Vrouw op

Aflevering 6 Vrouw op Mars met Atria

Mars

in aftiteling

NPO radio 1 Spraa ¬
makers

Esther de Jong wordt geïnterviewd
over het belang van parttime werken

15-11

BvV

20-11

WedT

voor mannen (van 1 Vz verdienersmo-

del, naar 75% - 75% verdienersmodel
En ook: https://www.nporadio1.nl/
achtergrond/13199-waarom-zoveelvrouwen-in-deeltijd-werken

99

Groninger Gezinsbode

Stem op een Vrouw roept kiezers op:

21-11

meer vrouwen in de raad? Stem strate¬

gisch! Onderzoek Atria genoemd.

100

Volkskrant

Een interview met Renée Römkens
over de gevolgen van #MeToo op
de werkvloer. De Volkskrant deed

24-11

A4R

25-11

WedT

een onderzoek naar de effecten van

#MeToo op de werkvloer en schreef
een uitgebreide analyse: #MeToo op de
werkvloer: bang voor haar baan, dus

geen klacht

101

Nu.nl

102

NRC.nl

Red de samenleving, steun Gargard en
Nourhussen mede ondertekend door
Renée Römkens

30-11

BvV

103

Parool

Dit zijn de beste studieplekken van
Amsterdam

11-12

BvV

104

OVT - radio 1

Alle vrouwen zijn lesbisch, behalve die
het nog niet weten

16-12

BvV

Een interview met Esther de Jong over
de loonkloof: Waarom verdienen vrou¬
wen nog steeds minder dan mannen

6.8. Wetenschap
Wetenschappelijke publicaties Atria-on erzoekers
• Römkens, R., Brink, A. va den, & Jon , T. de,. (Januari 2018). Welk geweld telt? Opvat¬
tingen van Nederlanders over partnergeweld. Amsterdam: Atria/Blijf groep.
• Holla, S. & Van Vliet, A. (Februari 2018). Trans* in/& de Media 2018. Rapportage van het
actieonderzoek Bruggen Bouwen, (in opdracht van TNN, extern openbaar in september).
• Holla, S. & Willems, N. (2018). Creating Archival Sources, Reflections on an Innovative
Feminist Oral History Approach, an interview with Evelien Rijsbosch. Yearbook of
Women s History: Gender and Archiving, past, present, future. Vol. 37, pp. 155-164.
• Willems, N., Holla S., Buchheim, E., Bultman, S., Groot, M., Walhout, E., & De Zwarte,

I. (2018) Gender and Archiving, past, present, future. Yearbook of Women s History, Vol.
37. Hilversum: Verloren.
• Holla, S. M. (2018). Food in fashion modelling: Eating as an aesthetic and moral practice.

Ethnography, doi: 1466138118769914.
• Krebbekx, W. (2018). What else can sex education do? Logies and effects in classroom

practices. Sexualities, doi: 1363460718779967.
Wetenschappelijke publicaties geaffilieerde onderzoekers
• Dijkstra, S. (januari 2018). Team op kracht: Outreachend achter de voordeur bij Simone.
Van leefgroepgericht naar systeemgericht en dialooggestuurd werken. Bureau Dijkstra/
Arosa, Utrecht/Rotterdam.
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• Dijkstra, S. (2018). Musework, reflecties op onderzoek na r THUIS, HKU, HU, Utrecht.
http://www.musework.nl/nl/page/5208/sietske-dijkstra.
• Dijkstra, S. (2018). Collectief leren van professionals zorg en strafrecht. Betekenisvol
interdisciplinair samenwerken bij huiselijk geweld. Proces, (97), 4, 265-280.
• Dijkstra, S. & Besouw, van C. (januari 2018). EROP AF EN DAN? een ontwikkelingsge¬
richt verkennend vooronderzoek naar de aanpak van huiselijk geweld in de Utrechtse
buurtteams Sociaal in de periode van september 2015 tot september 2017. HU, KSI,
Utrecht.
• Dijkstra, S. (2018). Voorwoord in De impact van incest op alle levensgebieden van Mariël
Groenen. Uitgeverij Meeuwsen.
• Haan, F. de., (2018). The Global Left-Feminist 1960s: From Copenhagen to Moscow and
New York, in The Routledge Handbook of the Global Sixties. Between Protest and NationBuilding, ed. Chen Jian, Martin Klimke, Masha Kirasirova, Mary Nolan, Marilyn Young,
and Joanna Waley-Cohen. London; New York: Routledge, 230-242.
• Vinkenburg, C., Daubner-Siva, D., Ybema, S. & Beech, N. (2018). The talent paradox:
talent management as a mixed blessing. Journal of Organizational Ethnography, 7,1,74-

86, Emerald Publishing Limited.
• Vinkenburg, C., Straub, C., Kleef, M. van, & Hofmans, J. (2018). Effective HR implementation: the impact of supervisor support for policy use on employee perceptions and
attitudes. The International Journal of Human Resource Management. 1-20, Taylor &
Francis.

• Vinkenburg, C., Harzing, A., & Engen, M. van. (2018). How to make career advancement
in economics more inclusive. Economisch Statistische Berichten. 103,4767s,42-18.
• Vinkenburg, C. & Pollitzer, S. (2018). Gender in a changing context for STI. OECD Science,

Technology and Innovation Outlook 2018; Adapting to Technological and Societal Disruption.

• Wekker, G. (5 maart 2018). Inleiding bij nieuwe vertaling van Een Kamer voor Jezelf
van Virginia Woolf. Utrecht: Uitgeverij Chaos.
• Wekker, G. (2018). Zo doen we dat nu eenmaal hier en als het je niet bevalt, kan je oprot¬
ten . Een Reflectie op 'Gloedvol samenleven in morele diversiteit , oratie van prof. dr.
Sawitri Saharso aan de Universiteit voor Humanistiek, Utrecht. In: Waardenwerk #72,
pp. 119-123.
• Wekker, G. (September 2018). Section introduction: Gendering the Black Diaspora. In:
BDG NetWork, herausgebers. The Black Diaspora and Germany/ Deutschland und die
schwarze Diaspora, Münster: Edition Assemblage.

• Wekker, G. (10 oktober 2018). Een Brief aan mijn Nicht Carmen, bij de 155ste verjaardag
van de Afschaffing van de Slavernij in het Koninkrijk der Nederlanden . Inleiding bij de
nieuwe Vertaling van Niet door Water maar door Vuur van James Baldwin. Amsterdam:
Uitgeverij de Geus, Sin eluitgeverijen.

Wetenschappelijke lezingen Atria-onderzoe ers
• Römkens, R. (26 maart 2018). #MeToo revisited. Reflections on hypes, human rights and
ambiguity. Machteld De Metsenaere-lecture. Vrije Universiteit Brussel, RHEA Experti¬
secentrum Gender, Diversiteit & Intersectionaliteit.
• Römkens, R. (28 maart 2018). Gender equality: progress and backlash. Lecture for panel
Women Justice Professionals and Gender Equality: Contributions, Challenges and Ways
Forward. Den Haag; International Development Law Organization (IDLO).
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• Römkens, R. (20 april 2018). Violence against women as a violation of human rig ts. Presentatiie voor de Commissie voor de Justitie en de Veiligheid van et Benelux Parlement.
Brussel.
• Römkens, R. (17-18 mei 2018). The price of the vanguard: Gendered ambitions and realities in the Istanbul Convention. Lund University, Faculty of Law. Openinglecture.
Conference Violence against women: Transformations and challenges after the Istanbul
Convention.
• Römkens, R. (1 augustus 2018). Gender, same sex issues and the Istanbul Convention.
Lecture for Leiden University Summer School on Sexual Orientation and Gender Iden-

tity in International Law: Human Rights and Beyond.
• Römkens, R. (6 november 2018). #Metoo and human rights. Lunch lecture at Global
Women s Institute/ George Washington University.

Wetenschappelijke lezingen geaffilieerde onderzoekers
• Dijkstra, S. (5 januari 2018). Anger, Violence and Coercive Control. Presentation Field
Being, American Philosophical Association (APA), Savannah.
• Dijkstra, S. (1 februari 2018). Geweld in gezinnen: dynamieken en intergenerationele
aspecten. Congres Aanpakken van criminele families: ervaringen en mogelijkheden,

EMMA en Universiteit Tilburg.
• Dijkstra, S., Besouw C., & B. Serkei (2018). Kenniskring Huiselijk geweld, eropaf en dan?
Utrecht.

• Dijkstra, S. (31 mei 2018). Trauma van kinderen en jeugdigen door huiselijk geweld,
workshop congres Medilex trauma bij kinderen en jeugdigen. Utrecht. 38 deelnemers.
• Dijkstra, S. (27-29 juni 2018). I see a wall and then I cannot reach my son. Coercive con¬
trol and post-divorce resistance to parent-child contact, poster, European NetWork on
Gender and Violence, University of Bristol.
• Dijkstra, S. (31 augustus 2018). I see a wall and then I cannot reach my son. Alienated
mothers on coercive control and their parent-child relationships after divorce. Presenta¬
tion Moving upstream, EAPAP, London.
• Dijkstra, S. (22 november 2018). Complexe scheiding en aandacht voor coercive control,
workshop, Logacom/SWP congres aanpak huiselijk geweld.
• Dijkstra, S. & Lakho, H. (23 november 2018). Workshop persoonlijke en professionele
moed bij geweld. Them dag Academie voor ervaringsdeskundigheid en herstel, Den
Haag.

• Haan, F. de, (9 december 2018). Paper, Bringing the WIDF (back) In: Challenges and
Findings, in Roundtable on Forgotten Political Actors: Socialist Women's Internatio¬

nal Activism and Diplomacy during the Cold War, with Alissa R Klots, European U at
St. Petersburg (Russia) Alexis Peri, Boston U Christine Varga-Harris, Illinois State U.

and Rachel Applebaum, Chair, ASEEES 50th Annual Convention Boston.
• Haan, F. de, (20-21 september 2018). Co-organizer and Participant, Exploratory Semi¬
nar, Two Socialist Feminisms in Conversation: Soviet Bloc Women s Organizations and
US Socialist Feminism, Radcliffe, Institute for Advanced Study at Harvard University.
• Haan, F. de, (9 augustus 2018). Introduction and Comments, Red Womenbetween
Amnesia and Nostalgia: The Forgotten Struggle for Women s Emancipation and Lahor

Rights in the Cold War. Session with screening of We have no fear, 2017 film made by
Eloisa Betti, University of Bologna, et al. Conference of the IFRWH, Vancouver, Canada,
August 9, 2018.

voor identificatiedoeleinden

H an, F. de, (11 augustus 2018). Paper, Rethinking the 1960s from a Global Left-Feminist Perspective, in Panel Women and the Gold War, Part 2 Leftism and Feminism,
Conference of the IFRWH, Vancouver, Canada.
Haan, F. de, (4-5 juni 2018). Paper, For Women s Rights and Peace, Against War and
Fascism; The Life and Legacy of Rosa Manus (1881-1942), International Conference
Dehumanizingthe Other; Responding to Islamophobic, Anti-Seinitic and Anti-Roma
Anti-Refugee Speech, CEU.
Haan, F. de, (3-4 juni 2018). P per, Rosa Manus (1881-1942): ATransnational Life,
International Workshop on Transnational Biographies and Diasporas,” CEU, Jewish
Studies Program.
Haan, F. de, (26 april 2018). Keynote, On the Use of Transnational Biographies for
Understanding International Organizations and INGOs - and Vice Versa, Transnatio¬
nal Biography Workshop, University of Aarhus, Denmark.
Leeuwen, F. (27 maart 2018). Mandatory inquests into maternal deaths; a human rights
perspective. Key note speech for Picking up the threads - Remembering maternal
deaths, University College Cork & Elephant Collective.
Leeuwen, F. (28 maart 2018). Maternal deaths & human rights: international human
rights advocacy for effective independent investigations & follow up. Presentation for
Picking up the threads - Remembering maternal deaths, University College Cork &
Elephant Collective.
Wekker, G. (23 november 2018). Keynote Speech White Innocence in the Netherlands .
Conference Knowledge Transformations. Annual Conference of the Swiss Anthropological Association. Ethnographic Museum Zürich, Switzerland.
Wekker, G. (8 november 2018). Keynote “White Innocence in the Netherlands . Con¬
ference Genealogy of Amnesia. Rethinking the Past for a new Future of Conviviality.
Opposing Racism, Anti-Semitism, Turbo Nationalism. MUMOK, Museum moderner
Kunst Stiftung Ludwig. Vienna, Austria.
Wekker, G. (8 oktober 2018). Masterclass On the Methodology of White Innocence in the
Netherlands . Radical Cut-Up Master Programme. Sandberg Institute, Amsterdam. Ste¬
delijk Museum.
Wekker, G. (11 september 2018). Panellid debat Het Einde van de witte Wereld met dr.
Olivia Rut zibwe. Antwerpen: De Roma.
Wekker, G. (25 juni 2018). Inleiding over

Diversiteit en Inclusiviteit . Fonds Podium¬

kunsten. Almere; KAV Flevoland.
Wekker, G. (8 juni 2018). Keynote Speech, WEB DU Bois Lecture “White Innocence in
the Dutch Academy . Berlin: Humboldt University.
Wekker, G. (6-9 juni 2018). Panel member debate, “White Innocence at Black Europe
Body Politics Conference, BEBOP. Berlin.
Wekker, G. (11-14 april 2018). Public Interview on “White Innocence at Evry Body This
Time: A Sexuality Studies Conference . Berkeley, California: UC Berkeley Center for the
Study of Sexual Culture.
Wekker, G. (22-25 maart 2018). Keynote Speech “White Innocence in the Dutch Aca¬
demy . University Ca Foscari, Venezia.
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6.9. Overige (va -)publicaties, lezingen, presentaties, trainingen en

workshop
Publicaties (niet-wetenschappelijk)
• 5 November 2018: Update Factsheet Loonkloof in verband met Equal Pay Day.
• 8 november 2018. Römkens, R. Women makin a difference: notes from Washington.
BlogopAtria.nl: https://institute-genderequality.org/news-publications/internationalnational/international-policy/women-making-difference-notes-washington/

• 14 November 2018: Factsheet Online Seksuele intimidatie.
• 15 november 2018: Römkens, R. Gender based violence and gender backlash. A package
deal? Blog op Atria.nl: https://institute-genderequality.org/news-publications/violence/
violence-against-women/genderbased-violence-and-gender-back-lash-a-package-deal/
• 28 november 2018: Römkens, R. 16 dagen geweld en daarna. Over geweld tegen vrou¬
wen, film en toneel. Blog op Atria.nl: https://atria.nl/nieuws-publicaties/geweld/geweldtegen-vrouwen/16-dagen-en-daarna-over-geweld-tegen-vrouwen-film-toneel/

Lezingen, presentaties, trainingen en workshops
• 7 april 2018: Beyond gender based violence. Lezing conferentie Struggle for peace.
Utrecht.
• 8 april 2018: Seksualiteit en geweld als bron van een nieuwe moraal. #metoo in een
nieuw daglicht. Lezing in kader van herdenking Franeker Universiteit.

• 9 oktober 2018: College aan University college Utrecht over de loonkloof.
• 11 oktober 2018: Panellid bij de bijeenkomst transgender op de werkvloer .
• 15 oktober 2018: Gastcollege over beloningsverschillen voor studenten van de minor
"Mensenrechten in de pluriforme samenleving" aan de Erasmusuniversiteit.
• 13 november 2018: Geven van een workshop Gender en Onderwijs, bij enSPIRED in Gent,

België.
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6.10. Raad van Toezicht, Raad van Advies en medewerkers Atria
Raad van Toezicht
• Jongerius, A. (Agnes), voorzitter
• Tiemersma, J. (Jellie), lid

• Holtslag, E. (Erik), lid
• Koenen, E. (Eric), lid
• Sent, E. (Esther-Mirjam)
• Ulichki, F. (Fenna)

Raa an Advies
• Borren, S. (Sylvia)
• Brink, M. van den (Marieke)

• Dekker, S. (Sybilla)
• Elburg, A. (Astrid)
• Es, A. van (Andrée)
• Flinterman, C. (Cees)

• Ghidei Biidu, D. (Domenica)
• Huijskens, C. (Charles)
• Jensen, L. (Lotte)
• Kloosterman, J. (Jaap)
• M charek A. (Amade)
• Niet, M. de (Marco)
• Schippers, J. (Joop)
Management en Directie
• Romkens, G.M.F. (Renee), Directie
• Gillissen, A.C. (Angeniet), Management

Bestuur Aietta Jacobs Fonds
• Brink, A. van den (Aleid), voorzitter
• Septer, M. (Marjo), penningmeester
• Gillissen, A.C. (Angeniet), secretaris
• Verheul, I. (Ingeborg), bestuurslid
• Koranteng-Kumi, A. (Ama), bestuurslid

Staf
• Keuter, D.D. (Daphne), Senior Financieel Medewerker, per 3 september 2018
• Beckers, C.M.C. (Chantal), Directie Assistent, Uitzendkracht, per 1 september 2018
• Kutluer, E. (Etil), Directie Assistent, van 13 augustus 2018 tot 31 augustus 2018
• Horst, L.R. ter (Leah), HR Adviseur, per 6 aug stus 2018

• Lute, E. (Edith), Uitzendkracht, van 26 juni 2018 tot 6 augustus 2018
• Heskamp, M (Maartje), Office Manager, per 1 mei 2018
• Duenk, D. (Daphne), Uitzendkracht, van 19 maart 2018 tot 1 juni 2018
• Lohues - Yazanova, A.R (Alla), Senior Financieel Medewerker, tot 31 oktober 2018
• Matimba, J.S.M. (Muneni), Directie Assistent, tot 31 augustus 2018
• Bijma- Meekel, H.C.M. (Henny), Admin. Med. Projecten, Financiën & Fondsenwerving
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Entingh - Narain, D.D.R. (Deborah), HR Adviseur, tot 31 december 2018

Collecties
• Robben, F.F.M. (Frida), Applicatiebeheerder, per 5 november 2018
• Uceda Gomez, RU. (Pablo), Data en Informatie Manager, per 1 november 2018
• Neugebauer, S. (Susanne), Archivaris, per 1 oktober 2018
• Bregstein, N.T. (Natascha), Beeldarchivaris, per 2 juli 2018
• Stokkom, V.G.J. van (Veronique), Junior Informatiespecialist, per 14 mei 2018
• Haan, T. J. de (Tjarda), Programma manager Bronnen van Verandering, per 18 januari

2018
• Vijn, P.S.T. (Pieter), Data en Informatie Manager, tot 31 januari 2018
• Servage, R. (Roselle), Junior Informatiespecialist
• Vreke, D.H. (Désirée), Archief Medewerker
• Zijp, B. (Bianca), Assistent Informatieverzorging

• Strijland, A. (Arlette), Informatiespecialist
• Boere, M.G.J. (Marianne), Informatiespecialist
• Linssen, H.R.C. (Hedwig), Applicatiebeheerder, tot 31 oktober 2018
• Mevis, A.A.M. (Annette), Archivaris
• Denijs, M. (Marjet), Informatiespecialist
• Rijsbosch, W.E. (Evelien), Beeldarchivaris, tot 13 augustus 2018

Onderzoek
• Krebbekx, W.J.P. (Willemijn), Senior Onderzoeker, per 5 juni 2018

• Dijkstra, S. (Sietske), Inhuur, per 15 juni 2018
• Lako, D., Inhuur

• Holla, S.M. (Sylvia), Wetenschappelijk Onderzoeker
• Mejdoubi, J. (Jamila), Onderzoeker
• Jong, T.A. de (Tim), Onderzoeker
• Beleidsadvisering
• Maliepaard, F. (Emiel), Beleidsadviseur, per 3 september 2018
• Gaasteiiand, F.M. (Froukje), Senior Beleidsadviseur, per 2 juli 2018
• Kooistra, A. (Anouk), Junior Beleidsadviseur, per 20 februari 2018
• Jong, E.I. de (Esther), Senior Beleidsadviseur
• Post, L. (Lisanne), Junior Beleidsadviseur
• Sariaslan, Z. (Zehra), Jr. Medewerker Collecties, Onderzoek & Advies
Communicatie
• Prent, N.V. (Noémi), Jr. Medewerker Communicatie en PR, per 18 juni 2018 tot 17 decem¬

ber 2018
• Regenmortel, N. van (Nathalie), Jr. Medewerker Communicatie en PR, per 15 juni 2018
• Meindersma, C.F. (Christa), Manager Communicatie en Externe Betrekkingen, per 1

juni 2018
• Oostendorp, LH. (Ingrid), Coördinator Webcommunicatie
• Terweij, E.C. (Esther), Medewerker Communicatie en PR
• Fitoz, G. (Jade-Gulay), Projecten & Evenementen Manager, tot 28 februari 2018
• Bije, F.C.C. de la (Frederike), Jr. Medewerker Communicatie en PR
• Willems, N. (Noortje), Medewerker Communicatie en PR
/I

Muller, J.L.E. (Juul), Senior Adviseur M rketing, Communic tie en PR
Verpoorten, E. (Ellen), Webredacteur

Stagiaires
• Meer, C. van der (Clarissa), Stagiair, per 17 december 2018
• Wemmens Buning, N. (Nicky), Stagiair, per 19 november 2018
• Stooker, T.P. (Tuyet), Stagiair, van 9 juli 2018 tot 7 september 2018

• Rusch, I. (Ilse), Stagiair, van 18 april 2018 tot 20 juli 2018
• Heiligers, L.A. (Loes), Stagiair, van 15 maart 2018 tot 15 juni 2018
• Gaaien, Thomas van. Stagiair, van 19 februari 2018 tot 19 juni 2018

• Raaij, C.M. van (Charlotte), Stagiair, van 15 januari 2018 tot 20 april 2018
• Ersoy, M. (Melissa), Stagiair, van 8 januari 2018 tot 16 maart 2018

• Helmich, T (Tjitske), Stagiair, tot 30 juni 2018
• Vliet, A. van (Ambrosa), Stagiair, tot 12 februari 2018
• Derks, S.M . (Sophie), Stagiair, tot 31 mei 2018

• Vrijwilligers
• Meer, J. van den (Joke)
• Schakenbos, L. (Lineke)
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Jaarrekening

Balans na resultaatbestemming
REF.

31-12-2018

31-12-2017

€

€

209.671

274.218

ACTIVA
Vorderingen en overlopende activa

1
2

148.409

234.266

Liquide middelen

3

1.790.249

1.486.907

2.148.329

1.995.391

479.545

Materiële aste activa

Totaal

PASSIVA
Reserves
Marktreserve

4

392.236

Bestemmingsreserves

5

125.958

152.458

518.194

632.003

Totaal reserves

Egalisatierekeningen
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Totaal

6
7

167.303

223.068

1.462.832

1.140.320

2.148.329

1.995.391
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Staat van baten en lasten
Begroting (€)

Realisatie (€)

Realisatie (€)

2018

2018

2017

8

2.648.409

2.624.650

2.648.436

Bijdragen uit opdrachten/2de geldstroom

10

208.000

237.555

100.933

Overige inkomsten

11

REF.

BATEN
Subsidies OCW/DE

73.000

77.974

65.400

2.909.409

2.940.179

2.814.769

9

342.650

334.666

209.756

12

2.075.420

2.081,668

2.117.259

Huisvesting

13

308.000

321.446

311.783

Organisatie

14

152.600

179.660

224.356

Afschrijvingen

15

15.000

14.252

14.803

Overige

16

0

29.200

35.600

475.600

544.558

586.542

2.893.670

2.960.892

2.913.557

15.739

-20.713

-98.788

0
0

435
0

1.277

15.739

-20.278

-92.592

Ten laste van/dotatie marktreserve

-87.309

4.460

Vrijval/dotatie bestemmingsreserves

-26.500

-28.600

0

-68.452

93.847

0

Totaal baten

LASTE
Activiteitslasten

LASTEN
Personeel

Overhead

Totale overhead

Totale lasten

Exploitatieresultaat

Rente inkomsten
Overige baten en lasten (bate)

Totaal resultaat

Bestemming van het resultaat:

4.919

17

Vrijval overschot DE gelden 2016
Overheveling OCW gelden BvV
Te vorderen subsidies WnT/Act4Respect

-316

Totaal bestemd resultaat

-20.278

M

-92.592

MARS
2 7 IMl 2019
Maz rs N. .

Gewaarmerkt

voor identifipatiedoeleinden

Toelichting op de jaarrekening
Algemeen
De Stichting Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengesc iedenis, is in 2012
ontstaan uit een fusie tussen Stichting Aletta, Instituut voor Vrouwengeschiedenis en

Stichting De Bundeling.
Atria is statutair gevestigd te Amsterdam. De activiteiten worden uitgeoefend vanuit het

vestigingsadres Vijzelstraat 20 te Amsterdam. De Stichting is ingeschreven hij de Kamer
van Koophandel onder nummer 55684319.

De Stichting stelt zich ten doel toonaangevend te zijn als landelijk en internationaal opere¬
rend kennisinstituut op het gebied van vrouwengeschiedenis en de emancipatie van vrou¬
wen, alsmede het bewerkstelligen van zowel gelijkwaardige gender- als etnische
verhoudingen, het bevorderen van gendermainstreaming en het uitoefenen van invloed op

de maatschappelijke verhoudingen en beleid.
De financiering van de Stichting is in 2018 ten opzichte van 2017 ingrijpend gewijzigd.
De Stichting ontvangt vanaf 2018 subsidies uit drie verschllende allianties: Bronnen van
Verandering, Werk.en.de Toekomst en Act4Respect in tegenstelling tot één instellingssub¬
sidie van OCW/Directoraat Emancipatie in 2017 en voorgaande jaren. De allianties worden
apart verantwoord en er zijn geen compensatiemogelijkheden tussen de verschillende
subsidiestromen. De toezeggingen voor deze subsidies betreffen de periode 2018-2022 en
gedurende de looptijd mogen overschotten/tekorten verrekend worden. Daarnaast zijn er

inkomsten uit omzet projecten/opdrachten (de 2de geldstroom) en fondsenwerving (3de
geldstroom).
De toekenning van Bronnen van Verandering wordt gezien als een instellingssubisidie. De
verantwoording hiervan valt binnen het kader van de jaarrekening van Atria. Voor Werk.
en.de Toekomst wordt naast het gedeelte dat binnen Atria valt tezamen met de partners
(N VR, WHTO en Emancipator) een aparte verantwoording inclusief deze partners opge¬
steld met een aparte accountantsverklaring. Voor Act4Respect levert Atria haar gedeelte
aan bij Rutgers de penvoerder hetgeen eveneens gezien wordt als een aparte verantwoor¬
ding met een separate accountantsverklaring. Overschotten resp. tekorten in een jaar voor
het einde van de subsidieperiode (2022) dienen voor Bronnen van Verandering te worden
verantwoord via een egalisatierekening.

Wijziging in de presentatie
Door de gewijzigde financiering wijkt de indeling van de jaarrekening 2018 af van de
indeling in 2017. Voor zover mogelijk zijn de cijfers over 2017 zijn aangepast.
Subsidies
De subsidie over de jaren 2016-2017 is met de beschikking van 9 oktober 2018 van het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dienst Uitvoering Subsidies aan
Instellingen definitief vastgesteld op een bedrag van € 5.296.872. Deze vaststelling is
conform de ingediende jaarrekeningen.

Voor de jaren 2018-2022 zijn de volgende beschikkingen afgegeven voor de strategische
allianties. Voor de alliantie Bronnen van Verandering is bij beschi c
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27 november 2017 voor de periode 2018-2022 een bedrag van € 8.500.000 toe ekend,
voor de alliantie Werk.en.de Toekomst bij beschikking van 28 november een bedrag
van € 5.000.000. Het bedrag van € 5.000.000 moet verdeeld worden tussen Atria en haar
partners. Verder is Atria partner in de alliantie Act4Respect met Stichting Rutgers
waarmee voor de periode 2018-2022 een bedrag gemoeid is van € 1.250.000.
In november 2018 zijn de beschikkingen verhoogd met een loon- en prijscompensatie van
2,5% zodat de toezeggingen resp. € 8.712.500, € 5.125.000 en € 1.281.250 bedragen.
Analyse van het resultaat
Over 2018 is een resultaat behaald van € 20.278 negatief. Van dit bedrag wordt per saldo
€ 26.500 onttrokken aan de bestemmingsreserves. Conform de nieuwe
subsidievoorwaarden mogen overschotten/tekorten niet met elkaar verrekend worden.
Hierdoor dient een bedrag van € 93.847 als te verrekenen OCW subsidies voor Bronnen van
Verandering te worden verantwoord als kortlopende schuld. De geringe tekorten (€316)
op de andere twee allianties zijn als vordering opgenomen. Een specifcatie hiervan is
opgenomen in bijlage 1. Staat Baten en Lasten conform begroting 2018. Verschoond van
posten gefinancierd vanuit de bestemmingsreserve is een resultaat behaald van
€ 87.309 negatief ten opzichte van een begroot resultaat van € 15.739 positief. Het verschil
is alsvolgt te verklaren. De baten zijn per saldo hoger dan begroot. Dit wordt echter
teniet gedaan door gestegen overheadkosten. Huisvesting door doorberekening van extra
servicekosten van het pand en organisatiekosten door inhuur van een interimmanager en
coachen/teambuilding van het management team ivm de transitie.

Waarderingsgrondslagen en resultaatbepaling
De jaarrekening is opgesteld conform de bepalingen behorend bij de Kaderregeling sub¬
sidies OCW, SZW en VWS versie 2.2 van 21 maart 2018, de subsidieregeling gender- en

LHBT-gelijkheid 2017-2011 en Richtlijn 640 Organisaties zonder winstoogmerk.
Voor zover niet anders vermeld, zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen de verkrij-

gingsprijs of vervaardigingsprijs.
Materiële aste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarden minus de afschrij¬
vingen. De afschrijvingen zijn lineair en de afschrijvingspercentages per jaar zijn als volgt;

ICT

20%

Kantoorinventaris 6-10%

Verbouwing

10%

In het jaar van aanschaf wordt tijdsgelang afgeschreven. Voor het gedeelte van de
materiële vaste activa, die zijn a ngeschaft met een speciale subsidie bij de verhuizing

van het Obiplein naar de Vijzelstraat in 2011, vindt een vrijval plaats van de gevormde
egalisatierekening. Deze vrijval is bepaald in overeenstemming met de looptijd van de
huurverplichting.
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Vorderingen
Vorderin en worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk
geachte voorzieningen voor oninbaarheid.

Nog te ontvangen projecten
Projecten die zich over meerdere jaren uitstrekken, worden geactiveerd. De waardering
geschiedt op basis van de bestede uren tegen de verkooptarieven rekening houdend met
e tern gemaakte kosten. Ontvangen voorschotten worden in mindering gebracht. Indien
noodzakelijk wordt voor lopende projecten een voorziening gevormd. Indien meer middelen
ontvangen zijn dan besteed wordt het project verantwoord onder vooruitontvangen
subsidies.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben een looptijd van korter dan één jaar.
Pensioenen

De Stichting heeft de pensioenen voor alle medewerkers ondergebracht bij het
Pensioenfonds Zorg en Welzijn op basis van het standaard pensioenreglement

(middelloonregeling). Deze wordt behandeld als een defined contribution regeling.
Resultaatbepallng
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten ten behoeve van
de doelstelling van de Stichting. Ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan de
periode waarop zij betrekking hebben. Kosten en verliezen worden verantwoord zodra zij
voozienbaar zijn.

Bestemming van het resultaat
Het resultaat over het boekjaar wordt toegerekend aan de vermogenscomponent

waarop de betreffende activiteit betrekking heeft. Voor Tweede geldstroom projecten
en opdrachten geldt, dat directe kosten en directe uren tegen verkoopprijzen aan
de projecten worden toegerekend. Bedragen ontvangen/besteed met een bepaalde
bestemming worden via de staat van baten en lasten toegevoegd/onttrokken aan de
desbetreffende bestemmingsreserve. Overschotten/tekorten op de subsidies voortvloeiend
uit de allianties mogen worden overgeheveld naar de volgende periode tot het einde
van de looptijd. Voor Bronnen van Verandering geldt dat tekorten/overschotten via een
egalisatierekening lopen. Bij het einde van de looptijd aanwezige overschotten dienen
te worden terugbetaald aan OCW; tekorten komen ten laste van de marktreserve van de
Atria. Resultaten voortvloeiende uit niet door de allianties gedekte e ploitatie komen ten
gunste respectievelijk ten laste van de marktreserve.
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Toelich ing op de balans
ACTIVA
1. Materiële vaste activa

ICT

Kantoorinventaris

Verbouwing

Totaal

€

€

€

€

51.153

102.812

120.253

274.218

5.470

0

0

5.470

-14.252

-25.703

-30.062

-70.017

-8.782

-25.703

-30.062

-64.547

Stand per 1 januari 2018
Boekwaarde

Mutaties 2018
Investeringen

Afschrijvingen
Totaal 2018

Stand per 31 december 2018
Cum. aanschafwaarden

73.382

257.033

300.625

631.040

Cum. afschrijvingen

-31.011

-179.924

-210.434

-421.369

Boekwaarde 31 december 2018

42.371

77.109

90.191

209.671

De verbouwing in het pand aan de Vijzelstraat 20 te Amsterdam, de kantoorinventaris

en de ICT-voorzieningen die in 2011 bekostigd zijn uit de verhuis subsidie van DE zijn
geactiveerd. Voor de afschrijvingen op deze posten vindt een vrijval plaats van de
egalisatierekening (zie toelichting nr. 6). In 2018 hebben er geringe investeringen in iet
plaatsgevonden.
2. Vorderingen en overlopende activa
31-12-2018

31-12-2017

€

€

8.716

35.055

Omzetbelasting

19.086

33.093

Vooruitbetaalde kosten

13.839

12.959

Te ontvangen projectbijdragen

435

1.277

28.069

37.519

Te ontvangen rente

Debiteuren

0

7.002

66.911

68.484

0

37.705

873

828

53

344

10.427

0

148.409

234.266

Pensioenfonds
Vooruitbetaalde huur
Premie ziekteverzuimverzekering
Waarborgsom
Voorschotten personeel

Overige (ziekengeld/LKV)
Totaal

De ontvangen projectbijdragen worden gewaardeerd op basis van de gerealiseerde
verkoopwaarde, bestaande uit de gerealiseerde uren tegen verkooptarieven en aan derden
betaalde bedragen. Als er per saldo meer ontvangen is dan de waarde van een p ject dan
wordt dit bedrag verantwoord als vooruitontvangen subsidi
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De vorderingen hebben een looptijd van minder dan een jaar. De afname van de
overige vorderingen is voornamelijk ontstaan door het nog niet betalen van de
ziekteverzuimverzekering voor 2019 en een lager bedrag aan te vorderen btw.

3. Liquide middelen
31-12-2018

31-12-2017

€

€

Spaarrekeningen

852.444

851.167

Banken rekening-courant

937.350

633.979

455

1.761

1.790.249

1.486.907

Kassen

Totaal

De saldi van de spaarrekeningen zijn direct opvraagbaar. Voor een bedrag van

€ 70.878 is bankgarantie afgegeven voor de huur van bet pand aan de Vijzelstraat 20 te
Amsterdam. De toename van de de liquide middelen wordt veroorzaakt door de ontvangen

voorschotten voor de allianties voor het jaar 2019 (€ 675.000).
Reserves
4. Marktreserve
Om een grotere marktwerking mogelijk te maken mogen bedragen die niet met de
gesubsidieerde allianties te maken hebben verantwoord worden als eigen exploitatie van
de Stichting. Overschotten kunnen worden toegevoegd aan de marktreserve: tekorten
komen ten laste hiervan. De marktreserve staat ter vrije beschikking van Atria. Het
verloop over het boekjaar is als volgt:

Stand per 1 januari 2018 479.545
Onttrekking 2018 -87.309
Stand per 31 december 2018 392.236

5. Bestemmingsreserves
De bestemmingsreserves zijn reserves die het bestuur van de Stichting heeft afgezonderd
voor een bepaald doel. Per reserve is in de toelichting de bestemming weergegeven. Over
2018 is het verloop van deze reserves als volgt:
Stand op

Leerstoel
BPW International
Totaal

Stand op

Mutatie

1-01-2018

Baten in Onttrekking

2018

in 2018

31-12-2018

2018

€

€

€

€

€

137.363

0

29.200

108.163

-29.200

15.095

2.700

0

17.795

2.700

152.458

2.700

29.200

125.958

-26.500

Leerstoel
De bijzondere leerstoel Gender Based Violence is op 7 oktober 2016 ingesteld voor een
periode van vijfjaar. De kosten die de invulling van deze leerstoel met zich mee brengt/?
worden ten laste van deze reserve gebracht.
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BPW International
Van de organisatie Business and Professional Women (BPW) International is € 2.700 ont¬

vangen voor het toegankelijk maken en digitalisering van hun archief. Jaarlijks wordt op
basis van aan het archief verrichte werkzaamheden vastgesteld welk bedrag kan vrijvallen
ten gunste van de exploitatie. In 2018 zijn er geen werkzaamheden verricht.

6. Egalisatierekening
Door het activeren van de gesubsidieerde verbouwingskosten en kantoorinventaris is er
een egalisatierekening ontstaan. Het verloop van de rekening over 2018 is als volgt:
Stand per 1 januari 2018

223.068

Af: vrij al

-55.765

Stand per 31 december 2018

167.303

7. Kortlopende schulden en overlopende passiva
31-12-2018

31-12-2017

€

€

93.847

0

Crediteuren

150.011

123.287

Vooruitontvangen subsidies

900.516

723.736

Te verrekenen OCW bijdragen

Personeel (transitievergoedingen)
toonheffing

8.330

0

126.248

121.613

3.999

0

Reservering vakantiedagen

62.591

81.478

Nog te betalen bedragen

89.650

78.363

Loopbaanbudget

27.640

11.853

1.462.832

1.140.320

Pensioenpremie

Totaal

De kortlopende schulden en overlopende posten zijn toegenomen door de overloop
van de subsidies van de allianties die in 2019 ingezet kunnen worden. De reservering
vakantiedagen is afgenomen doordat een aantal personeelsleden in 2018 uitdienst zijn
getreden op welk moment de dagen worden opgenomen of uitbetaald.
De alliantie Bronnen van Verandering is aangemerkt als een instellingssubsidie. Conform
de voorschriften dienen overschotten/tekorten over het boekjaar te worden verantwoord
als te verrekenen OCW bijdragen.

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
De waarde archieven en bibliotheek
Conform de gevolgde bestendige gedragslijn wordt er in de balans geen waarde toegekend

aan de bij de Stichting in bezit zijnde collectie boeken, tijdschriften, beeldmateriaal en
andere zaken. De waarde voor de verzekering volgens het laatst bekende taxatierapport
van auffustus 2017 bedraaatC 2.778.500. /
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Huurcon ract

De Stichting eeft voor de huur van het pand aan de Vijzelstraat 20 te Amsterdam met
ingang van 1 juli 2011 een huurcontract gesloten met een looptijd van tien jaar. De

jaarlijkse huur bedraagt (2018) € 217.976 per jaar exclusief servicekosten (2018; € 44.096).
Hethuurbedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Op de huurprijs is in 2016 de tweede periode
van huurkorting ingegaan van 43 euro per m2 (over 2018 € 48.934). De korting vervalt per 1
juli 2021. De totale huurverplichting tot einde looptijd bedraagt exclusief servicekosten ca.
€ 567.000. Aan de verhuurder is een bankgarantie afgegeven van € 70.878.
Overige contracten
Er is op 25 januari 2017 een leasecontract afgesloten voor een tweetal fotokopieerappara¬
ten met een looptijd van 60 maanden voor een bedrag van € 453,50 per maand; de verplich¬

ting voor de resterende looptijd tot en met 25 januari 2022 bedraagt € 11.338.
Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum.

Toelichting op de staat van baten en lasten
8. Subsidies allianties
De subsidies allianties bestaan uit de verantwoorde bedragen uit de drie allianties. De
verdiende subsidie in de alliantie Bronnen van Verandering is toegerekend op basis van
gewerkte uren, de toerekening overhead (huur, overige huisvesting en organisatiekosten)
conform in de begroting opgenomen bedragen en de materiële kosten op basis van werke¬
lijke uitgaven. De personele inzet bij deze alliantie is verrekend tegen een uurtarief van

€ 52,45. Dit is inclusief de 2,5% verhoging die in december 2018 is toegezegd. De subsidievrijval is verrekend tegen een uurtarief van € 79,58.
De verantwoorde subsidie Werk.en.de Toekomst is berekend tegen een uurtarief van
€ 87,12. Ook dit tarief is inclusief de 2,5% verhoging. In tegenstelling tot Bronnen van Ver¬
andering geeft dit uurtarief dekking voor zowel personeel (direct en indirect), overige per¬
soneelskosten, huisvesting en organisatiekosten. Het gevolg hiervan is dat dekking voor
de Stichting plaats vindt op basis van het aantal gewerkte uren.
Voor Act4Respect geldt eenzelfde methodiek. De verrekeningen hiervoor zijn in 2018 tegen
een uurtarief van € 85,00. De verhoging van 2,5% is gereserveerd voor de komende jaren.
Het verantwoorde bedrag kan als volgt worden gespecificeerd;
Bronnen

an Verandering 1.742.634

Werk.en.de

Toekomst

Act4Respect
Totaal

582.292

299.724

2.624.650

2 7 m 2019
C

(

voor ide ileinden

In ijlage 1 is een overzicht opgenomen wa rin de dekking van de allianties naar Atria
verder wordt toegelicht. In bijlage 3 is de alliantie Bronnen van Verandering verder gespe¬
cificeerd.
Het geheel is niet te vergelijken met 2017 toen er sprake was van een vaste instellingssub¬
sidie.
9. Lasten acti iteiten

Door de gewijzigde subsidieregeling met ingang van 2018 zijn de activiteitslasten anders
verantwoord dan in het jaar 2017 toen er sprake was van één instellingssubsidie.

Het totaalbedrag is alsvolgt verdeeld over de allianties (zie ook bijlage 1);
155.968

Bronnen an Verandering
Werk.en.de Toekomst

57.026

Act4Respect

41.574

2de geldstroom

71.939

Overige

8.159

334.666

Totaal

10. Bijdragen uit projecten/2de geldstroom
De tweede geldstroom bestaat uit projecten die door Atria naast de allianties worden
uitgevoerd. Deze inkomsten bestaan enerzijds uit overige opbrengsten (zie 11) en
anderzijds uit uitgevoerde opdrachten. De kosten hiervan bestaan uit doorbelaste
salariskosten van het personeel van Atria, kosten inhuur derden en overige direct aan
deze projecten toegerekende kosten. Atria is gelieerd aan de Stichting Aletta Jacobs
Fonds. In 2018 is het project e rol van lesbische vrouwen in de radicaal feministische
vrouwenbeweging in de jaren '70 en '80 in Amsterdam, een documentaire opgestart.

Het Aletta Jacobs Fonds steunt dit project met € 10.000 waarvan in 2018 € 7.500 is
verantwoord.

11. Overige opbrengsten
De overige inkomsten betreffen subsidie UvA, verhuur van zalen, uitleenvergoedingen
voor de bibliotheek, fotokopieën, entree lezingen, verkoop van boeken en beeldarchie Het
bedrag kan als volgt worden gespecificeerd:
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Subsidie UvA

Begroting

2018

2017

€

€

€

39.000

39.000

39.000

0

0

1.400

Ontrekking bestemmingsreserve BPW
Fondsenwerving

15.000

0

0

Verhuur ruimtes

0

24.516

8.102

5.000

1.730

4.015

0

1.512

2.405

Verkoop toegangsbewijzen
Fotokopieën en prints
Uitleenvergoedingen

7.500

1.978

1.716

Verkoop merchandise

5.300

1.545

608

0

2.700

7.000

1.200

4.993

2.549

73.000

77.974

65.400

BPW International
Overige inkomsten
Totaal

De subsidie van de UvA dient conform de afgegeven beschikking te worden toegerekend
aan de Alliantie Bronnen van Verandering alsmede een vast bedrag € 11.000 aan overige
inkomsten. Verder zijn er door gewijzigd beleid meer opbrengsten ontvangen door verhuur
van ruimtes. Conform de richtlijnen worden onttrekkingen aan de bestemmingsreseves
verantwoord als overige inkomsten.
12. Personeel

2018

2017

1.496.297

1.497.343

383.065

366.425

24.117

22.399

1.911.170

1.903.479

1.886.167

8.000

44.019

67.814

Begroting
Salariskosten
Salarissen, inclusief uitkeringen
individueel keuzebudget
Sociale en pensioenlasten
Loopbaanbudget
Totaal

Inhuur derden
Inhuur systeembeheer

26.000

32.793

24.747

Ontvangen ziekengeld

0

-40.581

-14.517

41.000

36.322

41.432

Ziekteverzuimverzekering

5.000

915

1.831

Reiskosten woon/werk

30.000

31.013

30.907

Kantine/consumptiekosten

10.000

7.215

8.992

5.000

32.928

21.134

0

3.250

10.064

Wervingskosten personeel

10.000

4.621

12.098

Vrije ruimte werkkostenregeling

20.000

15.215

15.270

4.250

3.647

4.247

5.000

6.832

7.073

2.075.420

2.081.668

2.117.259

Arbodienst

Deskundigheidsbevordering
Transitievergoedingen

Lidmaatschappen (Sociaal Werk Neder-

land)
Overige personeelskosten
Totaal
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De salariskosten zijn achtergebleven bij de be roting. Dit wordt deels overschreden door de
post inhuur. De inbuur betreft vervanging/aanvulling bij het secretariaat en bet uitbeste¬
den van systeembeheer. De post vrije ruimte werkkostenregeling betreft fiscaal onbelaste
vergoedingen. Onder deze post kunnen een aantal personeelsvergoedingen worden onder¬
gebracht. Het bedrag ontvangen ziekengeld betreft een tweetal zwangerscbapsuitkeringen
en vergoedingen bij ziekte. Deskundigheidsbevordering is toegenomen maar wordt voor

het grootste gedeelte bekostigd door de werknemers zelf uit het eigen loopbaanbudget en
het individueel keuzebudget. Per 31 december 2018 waren er 39 werknemers in dienst

(2017: 32) ofwel 31,5 fte s (2017: 28,4 fte s).
13. Huisvesting
Begroting

2018

2017

266.000

279.709

265.370

Schoonmaa kosten

17.000

19.233

16.561

Belastingen/ erzekeringen

15.000

15.940

14.720

Huur en servicekosten incl. energie

Overige huisvestingskosten
Totaal

10.000

6.564

15.132

308.000

321.446

311.783

De totale huisvestingkosten zijn hoger dan begroot. In de post huur is een bedrag van
€ 15.000 opgenomen wegens doorbelaste kosten balieondersteuning in het pand. Het
bedrag wordt door Atria betwist. De overige huisvestingkosten betreffen beveiliging, repa¬
raties en kleine aanschaffingen.
14. Organisatie osten

Begroting

2018

2017

16.000

14.880

14.760

6.500

7.725

5.393

Administratiekosten

12.000

14.457

27.816

Accountantskosten

19.750

Kosten RvT
Vakliteratuur, contributies algemeen

20.000

22.250

Kantoorbenodigdheden

6.000

5.084

6.586

Porti- en verzendkosten

6.000

6.524

6.044

10.000

11.108

12.987

8.000

7.258

8.746

Telefoon en internet
Kopieerkosten
Overige reiskosten
Algemene dienstreizen
Bankkosten
Verzekeringen organisatie
Overige
Totaal

1.600

1.408

1.902

10.000

2.611

10.688

1.500

1.372

1.617

5.000

4.409

4.504

50.000

80.575

103.563

152.600

179.660

224.356

De werkelijke organisatiekosten zijn € 24.060 hoger dan begroot. Dit betreft voornamelijk
de overige organisatiekosten. De belangrijkste niet voorziene kosten zijn het inhuren van
een interimmanager (€ 58.740) en coachen/teambuilding van het management team
(€ 12.425). De daling van de algemene dienstreizen komt doordat het bij wonen van de CSW
conferentie in New York vanaf 2018 gedekt wordt door een aparte subside van OGW die ver¬
antwoord wordt als 2de geldstroom.
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15. Afschrijvingen

Afschrij ingen

15.000

V ij al egalisatierekening
Totaal

15.000

2017

2018

Begroting

70.017

70.568

-55.765

-55.765

14.252

14.803

De afschrijvin en worden uitgezonderd de afschrijvingen op ICT verminderd met de vrijval
egalisatierekening.

16. Overige
2017

2018

0

1.400

Vrijval leerstoel

29.200

34.200

Totaal

29.200

35.600

BPW International

17. Bestemming van het resultaat

In 2018 is er een negatief resultaat behaald van € 20.278. Dit bedrag is inclusief de
mutaties in de bestemmingsreserves en de resultaten op de allianties. Conform
de voorschriften is het voorschot op de alliantie Bronnen van Verandering €93.847
overgeheveld naar de kortlopende schulden als nog te verrekenen OCW bijdragen. De
tekorten op de andere allianties zijn als vorderingen verantwoord. De onttrekking van
de bestemmingsreserves betreft (€ 29.200) voor het bekostingen van de leerstoel en een
toevoeging van € 2.700 aan BPW gelden voor archiefwerkzaamheden. Het overblijvende
resultaat van € 87.309 negatief komt ten laste van de marktreserve.
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18. WNT gegevens
Bestuurder
bedragen x € 1

Prof. Dr. G.M.F.Römkens

Directeur/bestuurder

Functiegegevens

01-01-31-12

Aan ang en einde functievervulling in 2018
Omvang dienstverband (in fte)

1,11

Gewezen topfunctionaris?

nee

ja

(Fictieve) dienstbetrekking?
Bezoldiging

104.576

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

11.935

Beloningen betaalbaar op termijn

116.511

Subtotaal

Het dienst erband van mevrouw Römkens bedraagt 40 uur. Een volledig cao dienst-verband is 36 uur. Zij
bekleedt binnen haar dienstverband 8 uur per week een bijzonder hoogleraarschap dat betaald wordt uit
de reserve leerstoel. Over 2018 betreft dit een bedrag van 29.200.
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 189.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t.

Totale

bezoldiging

116.511

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t
G gevens 2017
Aanvang en einde functievervulling in 2017 01-01-31-12

Omvang dienstverband 2017 (in fte) 1,11
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 98.285*
Beloningen betaalbaar op termijn 11.545

Totale bezold ging 2017 109.830
* aangepast ivm niet mee te tellen verplichte bijdragen werkgeversverzekeringen
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Raad van Toezicht
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functie ervulling in 2018

F. Ulichki

A.M. Jongerius

J.J. Tiemersma

Voorzitter

Lid

Lid

01-01-31-12

01-01-01-08

01-01-31-12

2.500

2.000

2.000

0

0

0

2.500

2.000

2.000

28.350

18.900

18.900

2.500

2.000

2.000

N.v.t

N.v.t

N.v.t

01-01-31-12

01-01-31-12

01-01-31-12

2.500

2.000

2.000

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum
-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totale bezoldiging
Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan

Gegevens 2017
Aanvang en einde functievervulling in 2017
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

Totale bezold ging 2017
bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2018

0

0

0

2.500

2.000

2.000

Prof.dr. E-M Sent

E.J. Holtslag

E.V. Koenen

Lid

Lid

Lid

01-01-31-12

01-01-31-12

01-01-31-12

2.000

2.097

2.269

Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

0

0

0

2.000

2.097

2.269

18.900

18.900

18.900

2.000

2.097

2.269

N.v.t

N.v.t

N.v.t

01-01-31-12

01-01-31-12

01-01-31-12

2.000

2.097

2.269

2.000

2.097

2.269

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totale bezoldiging
Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan

Gegevens 2017
Aanvang en einde functievervulling in 2017
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn

Totale bezoldiging 2017

VASTGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR:

Prof. dr. G.M.F. Römkens

GOEDGEKEURD DOOR DE RAAD VAN TOEZICHT: 27 maart 2019

Drs. P. Stienen

F. Ulich i

E.J, Holtslag

Prof.dr. E-M. Sent

E.V. Koenen

27 maart 2019

Overige gegevens
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88

89

90

91

Bijlagen

1. Staat van baten en lasten 2018 met allianties
2018 Jaarreken ng

€
Subsidie allianties

Atria

Act4 2de geld¬

Totale Bronnen van Werk en de
Toekomst

Respect

582.292

299.724

dekking Verandering

stroom

2.624.650

2.624.650

1.742.634

Subsidie UvA

39.000

39.000

39.000

O erige opbrengsten

38.974

36.764

11.000

Fondsenwerving

-

-

Omzet projecten

237.555

237.555

2.940.179

2.937.969

1.792.634

582.292

299.724

263.319

1.903.478

1.905.025

1.088.483

476.060

233.853

106.629

178.190

148.525

112.336

18.548

9.111

8.530

2.081.668

2.053.550

1.200.819

494.608

242.964

115.159

334.666

326.507

155.968

57.026

41.574

71.939

Huisvesting

321.446

301.720

274.000

18.548

9.172

Organisatie

179.660

86.440

68.000

12.366

6.074

Afschrijvingen

14.252

-

Overige

29.200

-

544.558

388.160

342.000

30.914

15.246

2.960.892

2.768.217

1.698.787

582.548

299.784

187.098

-20.713

169.752

93.847

-256

-60

76.221

Totale opbrengsten

25.764

237.555

Lasten
Salarissen
Personele kosten
Totale personeelskosten
Activiteitslasten
Overhead:

Totale overheadskosten
Totale lasten
Explo tatieresultaat:
Rente inkomsten
Totaal resultaat

435
-20.278

Bestemming van het
resultaat

Vrijval/dotatie
bestemmingsreserves

Overheveling OCW
gelden BvV
Ten laste marktreserve

-26.500
93.847
-87.309

Te vorderen overige

allianties
Totaal bestemd
resultaat

-316

20.278
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2. Begroting 2018
2018
€

STICHTING

totale dek-

toegekend

toegekend

2-e

3-e

WT

dekking
A4R

toegekend

king

dekking
BvV

dekking

Atria

BvV

WT

A4R

geldstroom

geldstroom

2.628.409

2.628.409

1.700.000

678.424

249.985

1.700.000

687.675

249.985

-

-

Subsidie U A

39.000

39.000

39.000

-

-

39.000

-

-

-

-

Overige opbrengsten

19.000

19.000

11.000

-

-

11.000

-

-

8.000

-

Fondsenwerving

15.000

15.000

-

-

-

-

-

-

-

15.000

Omzet projecten

208.000

208.000

-

-

-

-

-

-

208.000

-

2.909.409

2.909.409

1.750.000

678.424

249.985

1.750.000

687.675

249.985

216.000

15.000

1.911.170

1.890.457

1.093.252

512.435

226.457

1.093.252

58.313

-

164.250

143.053

109.600

19.965

8.823

109.600

4.665

-

2.075.420

2.033.511

1.202.852

532.400

235.280

1.202.852

62.979

-

342.650

342.650

163.250

122.000

-

163.250

57.400

-

Huisvesting

308.000

302.788

274.000

19.965

8.823

274.000

-

-

Organisatie

152.600

87.192

68.000

13.310

5.882

68.000

-

-

15.000

-

-

475.600

389.980

342.000

33.275

14.705

342.000

-

-

2.893.670

2.766.141

1.708.102

687.675

249.985

1.708.102

120.379

15.739

143.268

41.898

Opbrengsten

Subsidie

Totale opbrengsten
Lasten
Personeelskosten

Salarissen
Personele kosten

Totale personeelskosten

vo rntifcatiedoel inrlen
Activiteitslasten
Overhead:

Afschrijvingen
Totale overheadskosten

D

Totale lasten

Te verwachten resultaat:

-9.251

-

95.621

15.000

3. Bronnen van Verandering 2018

begroot begroot

begroot

begroot werkelijk begroot werkelijk werkelijk werkelijk begroot werkelijk
Omschrijving
activiteiten

Personeel

Materi¬

Organi¬

ov. pers.

pers.

bijd.

eel

satie

huisv. kosten

kosten

derden

A. Gender Heritage
Connection (A), Digi¬
tale strategie (F),

Website (1)
15.000

25.022

1.500

678

12.500

11.780

Inhuur

1.750

879

Domeinnamen

1.500

1.123

10.000

7.713

250

30

11.000

10.408

Inrichting architectuur
Congressen en dienst¬
reizen

Licenties

Websi es, licenties
Promotie osten

Conservering en digi¬
talisering

15.640

Organisatiekosten
Personele kosten

263.466

219.238 53.500

57.632

geving

7.500

7.663

Merchandise

2.250

2.058

250

30

17.500

10.214

15.640

25.208

22.321

25.208

22.321

26.304

27.438

B. Aansprekende
jaarlijkse evenemen¬
ten (B), Producten C,
Inzet Platform E
Drukwerk en vorm¬

Promotiekosten
Kosten evenementen

Meting naam

1.500

Inhuur

2.000

1.004

Publicaties

5.000

914

500

1.840

Jaarverslag
Organisatiekosten

werkelijk

16.320

Personele kosten
Huur

63.000

Overige huisvesting

28.333
269.905 269.526 36.500 23.722 16.320 63.000 26.304 27.438
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begroot
begroot

werkelijk

begroot

begroot

begroot

erkelijk werkelijk werkelijk begroot werkelijk

werkelijk

Materi¬

Organi¬

ov.

pers.

pers.

bijd.

eel

satie

huisv.

kosten

kosten

derden

6.576

5.771

6.576

5.771

37.264

40.509

37.264

40.509

D. Aanvullende collec¬

tie Oral History plus
historisch onderzoek

(D)
Inhuur

7.500

3.768

Peronsonele kosten

Organisatiekosten

4.080
62.972

56.656

7.500

3.768

11.000

18.350

1.000

452

Conservering en digi¬
talisering

10.000

9.461

4.080

E. Colle tievorming
(G), Signaleren archie¬
ven (J), Samenw.

Archiefvormers (K)
Inrichting architectuur
Congressen en dienst¬
reizen

Licenties

12.500

11.780

Verwerving boeken

12.500

12.974

Verwerving archief

2.000

693

Kosten lezingen

500

733

Kosten evenementen

750

437

Personele kosten

Organisatiekosten

23.120
63.000

Huur

28.333

Overige huisvesting

389.208

382.979 50.250

54.881

23.120

91.333

F. Openstelling biblio¬
theek en studiezaal,
rondleidingen, inlei¬

dingen (H)
Verwerving boeken

en tijdschriften 15.000 15.569
Kosten lezingen 250 367
Promotiekosten 250 30
Personele kosten

14.248 16.298

Organsatiekosten

8.840

Huur

63.000

Overige huis esting

28.334

Bijdragen derden:

Subsidie UvA

-39000

Inkomsten uit erhuur,
lezingen, abonnemen¬

-11000

ten e.d.

TOTAAL
Bijlage 1 totale lasten

150.053

160.085

15.500

15.966

8.840

91.334

14.248

16.298

-50000

1.135.604

1.088.483

163.250

155.968

68.000

245.667

109.600

112.336

-50.000

155.968

68.000

112.336

-50.000

1.088.483
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Toelichting
De alliantie Bronnen van Verandering is als vol t uitgevoerd in 2018. Het totale in de
begroting opgenomen aantal uren bedroeg 21.364; werkelijk zijn er verantwoord 21.630.
Deze e tra uren zouden leiden tot een e tra dekking. Aangezien de subsidietoezegging
voor een periode van 5 jaar vastligt, is besloten alleen het aantal begrote uren als subsdieopbrengst te verantwoorden. De doorbelasting heeft plaatsgevonden tegen een lager tarief

dan het gemiddelde over 5 jaar door verwachte loonkostenstijgingen (€ 51,17). In december
is een extra verhoging toegezegd van 2,5%. Hiermee is het uurtarief alsnog aangepast
in 2018 naar 52,45. De materiële kosten zijn verantwoord conform de werkelijk bestede
bedragen. Organisatie - en huisvestingkosten zijn doorbelast conform de in de begroting.
De subsidie UvA is verantwoord als opbrengst in de alliantie Bronnen van Verandering
conform de begroting; hetzelfde geldt voor een toerekening van € 11.000 eigen inkomsten.

Het niet gebruikte gedeelte van de ontvangen subsdie (€ 93.847) is overgeheveld naar de
egalisatierekening te verrekenen bijdragen met OCW.

Uit de specificatie volgt de volgende totaal opstelling:
Activiteiten

Begroot

Werkelijk

A. Gender Heritage

347.986

314.830

B. Aansprekende evenementen

430.294

428.339

D. Aanvullende collectie
E. Collectievorming

70.276
592.820

274.387

292.523

1.708.102

1.698.787

F. Openstelling bibliotheek
Totaal

78.779
576.656

M
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4. Begroting 2019
totale

2019 STICHTING
€ Atria

dekking
BvV

dekking

dekking

2-e

3-e

allianties

WT

A4R

geldstroom

geldstroom

2.694.119

2.694.119

1.742.500

695.385

256.235

-

-

39.000

39.000

39.000

-

-

-

-

150.200

11.000

11.000

-

-

-

-

-

271.070

-

2.744.119

1.792.500

695.385

256.235

217.070

139.200

2.104.172

1.894,399

1.141.730

520.385

232.284

1.093.252

-

157.250

157.250

128.591

19.725

8.934

109.600

-

2.261.422

2.051.649

1.270.321

540.110

241.218

1.202.852

-

Activiteitslasten allianties

285.250

285.250

163.250

122.000

-

163.250

¦

Activiteitslasten projecten

131.946

dekking

Opbrengsten

Subs die
Subsidie U A
Overige opbrengsten

Omze

projecten 271.070

Totale opbrengsten 3.154.389

139.200

Lasten
Personeelskosten

Salarissen
Personele osten
Totale personeels osten

Gewa rmérkMazarsN.
131.946

Overhead:
Huisvesting

311.280

302.788

274.000

19.965

8.823

274.000

-

-

Organisatie

142.600

101.692

82.500

13.310

5.882

68.000

-

-

-

-

-

-

-

Afschrijvingen

15.000

468.880

404.480

365.500

33.275

14.705

342.000

-

¦

3.147.498

2.741.379

1.790.071

695.385

255.923

1.708.102

131.946

.

Te verwachten resultaat: 6.892

2.740

2.429 0 312 130.124

139.200

Totale overheadskosten
Totale lasten

Info foto's
Coverfoto: Bezoek minister Ingrid van En elshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetensch p)

op 14 mei 2018. Archivaris Evelien Rijsbosch leidt haar rond door Atria s archief. (Beeld:
Atria)
Foto Resultatenverslag 2018: F-lab met Seyran Ate§ in de Rode Hoed op 24 september 2018.
(Beeld: Jaap Beyleveld)
Foto Jaarrekening 2018: Museumnacht 2018 bij Atria in de bibliotheek op 3 november
2018. (Beeld: Jaap Beyleveld)
Foto achterkant: Training gender transformatief communiceren aan Plan Nederland bij

Atria in het auditorium op 29 november 2018. (Beeld: Atria)

oor identificatiedoeleinden

a ria
Kennisinstituut
voor Emancipatie en
Vrouwengeschiedenis

Atria

Contact

Telefoon 020 30 31 500
E-mail secr@atria.nl
Website www.atria.nl

Ma?ars N.V.
Gewaarmerkt

voor ider ltifieatiedoeleinden

