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Voorwoord

Voor u ligt het Resultatenverslag met de Jaarrekening van Atria over 2017. Het overzicht 
van de werkzaamheden van Atria laten zien dat 2017 een bewogen én een succesvol jaar 
was. In onze samenleving klinkt het feministische debat steeds luider door. Atria bevindt 
zich midden in dit debat, en heeft zich tegelijkertijd in 2017 ook intensief bezig gehouden 
met innovatie van zijn werk. Naast de uitvoering van het Beleids- en werkplan 2016-2017 
heeft Atria actief ingezet op intensivering van publieksgerichte activiteiten en actieve inzet 
van sociale media, en zijn drie verschillende thematische vijfjaren werkplannen ontwik-
keld, deels met partnerorganisaties. Die zijn goeddeels gehonoreerd door het Ministerie 
van OCW. Daarmee is de toekomst van Atria als kennisinstituut en als unieke erfgoedin-
stelling op het terrein van vrouwen- en gendergeschiedenis tot 2022 veilig gesteld. 

We zijn verheugd over de groeiende publieke belangstelling voor feminisme en emancipa-
tie, en de bloei van feministische vrouwenorganisaties met diverse achtergronden. Door 
het produceren en proactief beschikbaar stellen van betrouwbare kennis en bronnen, en 
het aanjagen van het maatschappelijk debat, speelt Atria hierin een cruciale faciliterende 
en inspirerende rol. 

Atria’s bibliotheek in hartje Amsterdam is de plek waar ontmoetingen plaatsvinden en 
creativiteit wordt gestimuleerd. In 2017 organiseerde Atria, veelal in samenwerking met 
andere organisaties, 52 evenementen waar ruim 3.000 opinie- en beleidsmakers, studen-
ten en wetenschappers aan deelnamen. Atria faciliteert de sociale vernieuwers van de toe-
komst vanuit een feministisch perspectief dat oog heeft voor sociale en etnische diversiteit. 
Verbintenissen worden aangegaan met betrokken burgers en partners die uitdagingen 
en kansen zien om nu en in de toekomst in te zetten op gendergelijkheid én genderdiver-
siteit. Atria ontwikkelt zich als een hub, een plek ‘where gender is happening’, zowel offline 
als online: op onze sociale mediakanalen en via de Gender Heritage Connection (GHC), 
het digitale platform dat in 2017 is opgestart om verspreide collecties in Nederland over 
gender- en vrouwengeschiedenis in de komende jaren digitaal in verbinding met elkaar te 
brengen en toegankelijk te maken.

Ook in de verspreiding van wetenschappelijke kennis haakt Atria aan bij de actualiteit. 
Een goed voorbeeld is de lancering van het boek Vrouwenvoetbal in Nederland: spiegel en 
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katalysator van maatschappelijke verandering aan de vooravond van het EK Vrouwen-
voetbal in Nederland. In coproductie met Atria heeft dit boek effectief bijgedragen aan de 
publieke discussie over de rol die gender speelt in voetbal. 

De hashtag ‘#MeToo’ speelde een prominente rol in het publieke debat het afgelopen jaar. 
Na decennia van publiek ongemak met dit onderwerp, lukt het eindelijk om als samenle-
ving te praten over geweld tegen vrouwen als een groot maatschappelijk probleem. Dat is 
winst! Atria volgde deze discussie niet alleen op de voet, het instituut droeg er ook actief 
aan bij. Belangrijk is hierbij de samenwerking met de Universiteit van Amsterdam geble-
ken, in de vorm van de leerstoel gendergerelateerd geweld en de activiteiten die hieruit 
voortvloeiden. 

Een belangrijke blijk van internationale waardering voor de collectie van Atria was de 
erkenning van het archief van Nederlands bekendste feministe Aletta Jacobs als deel van 
het Memory of the World-programma van Unesco. Het archief van Nederlands bekendste 
feministe als werelderfgoed heeft  daarmee internationaal een beschermde status gekre-
gen. 

Met dank voor de gepassioneerde inzet van alle collega’s bij Atria geven de in 2017 behaalde 
resultaten alle reden om met trots terug te blikken. In Nederland zijn we een heel eind 
gevorderd met emancipatie. Maar sommige genderkwesties blijven zeuren. Denk aan bij-
voorbeeld het aanhoudend geweld tegen vrouwen, de hardnekkige loonkloof, genderstereo-
type patronen in de verdeling van zorg en arbeid, oplevende discriminatie van mensen met 
een migratie achtergrond of de onderwaardering van vrouwen in de wetenschap. Emanci-
patie in Nederland is bepaald niet af. Er is nog veel werk te doen en Atria is er klaar voor!  

Renée Römkens,
Directeur-bestuurder Atria 
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Verslag Raad  
van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) heeft haar statutaire taken vastgelegd in een reglement. De 
belangrijkste 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
• Advisering en het bieden van ondersteuning aan de bestuurder waar nodig.

Samenstelling
Ook in het jaar 2017 hebben er geen veranderingen in de samenstelling van de RvT plaats-
gevonden. De voorzitter is mevrouw A. Jongerius. Zij vormt samen met de heer E. Koenen 
de renumeratiecommissie. De auditcommissie bestaat uit de heer E. Holtslag en mevrouw 
E-M. Sent. Verder maken mevrouw J. Tiemersma (tevens vicevoorzitter) en mevrouw F. 
Ulichki deel uit van de RvT.

Activiteiten
In 2017 is de RvT drie maal bijeengeweest in vergadering met de directeur-bestuurder 
(24 april, 20 juni en 4 september). Op 27 november heeft er een telefonische vergadering 
plaatsgevonden tussen RvT en directeur-bestuurder. Voorafgaand aan deze vergaderingen 
kwam de RvT separaat bijeen.

De inspanningen van de RvT stonden in 2017 in het teken van het toezicht op het veilig 
stellen van de subsidiëring van Atria voor de komende jaren. De wijziging met ingang 2018 
van een instellingssubsidie naar de financiering van activiteitenprogramma’s op deelter-
reinen, en de besluitvorming daaromtrent (december 2017), impliceerde gedurende het jaar 
een hoge mate van onzekerheid voor de continuïteit van de instelling in 2018 en daarna. In 
de subsidieregeling was aanvankelijk niet voorzien in de mogelijkheid om als instelling 
eigenstandig aanvragen in te dienen. Voor de continuïteit in het uitoefenen van de erf-
goedfunctie van Atria (bibliotheek en archief) is dit cruciaal. Er is zowel door de directeur-
bestuurder als de RvT in 2016 en ook nog in 2017 veel inspanning geleverd om deze situ-
atie onder de aandacht te brengen bij het Ministerie van OCW. Het is dan ook verheugend 
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te constateren dat uiteindelijk de mogelijkheid is geboden om via een eigenstandige aan-
vraag van Atria hiervoor financiële middelen toe te kennen aan het vijf-jarenprogramma 
Bronnen van Verandering. De Raad heeft tot haar geruststelling kunnen constateren dat 
door het toekennen van de alliantie Bronnen van Verandering plus de honorering van twee 
andere allianties waarin Atria participeert -  Werk.en.de Toekomst (i.s.m. VHTO, NVR en 
Emancipator) en Act4Respect (i.s.m. Rutgers Kenniscentrum), de continuïteit in het werk 
van Atria  op termijn is gegarandeerd. Deze toezeggingen vormen de financiële basis voor 
de jaren 2018-2022.

De auditcommissie heeft de tussentijdse kwartaalrapportages beoordeeld en heeft een 
afrondend gesprek gevoerd met de accountant over de jaarrekening 2016. 

De RvT heeft door de veranderingen in de financieringsstromen uitgebreid aandacht 
besteed aan de begroting van 2018. 

De RvT heeft ingestemd met accentwijzigingen in de organisatiestructuur die onder lei-
ding van de directeur-bestuurder zijn doorgevoerd in 2017. De verantwoording van de 
voortgang en resultaten in de allianties vanaf 2018 vereist nauwgezette verantwoording 
van bestede tijd. De directeur-bestuurder en managementteam worden ondersteund door 
drie senior-medewerkers die als projectleiders de allianties in de dagelijkse uitvoering 
aansturen. Verder is de RvT verheugd te constateren dat het ziekteverzuim binnen de 
organisatie verder is teruggedrongen van 5 naar 4%.

De renumeratiecommissie heeft met de directeur-bestuurder een positief gestemd functio-
nerings- en beoordelingsgesprek gevoerd.

Tot slot
De RvT is blij te kunnen constateren dat alle inspanningen geleid hebben tot een resultaat 
waarmee de continuïteit van Atria voor de komende jaren grotendeels gewaarborgd is. De 
instelling heeft bewezen over voldoende acquisitiemogelijkheden te beschikken om aan-
vullende financiering te verkrijgen. Ook is het verheugend te constateren dat het niveau 
van activiteiten niet bij de oorspronkelijke planning voor 2017 is achtergebleven, ondanks 
de wissel die getrokken is op de personele inzet voor het succesvol ontwikkelen van de 
allianties. Integendeel: de zichtbaarheid van Atria als instituut dat hoogwaardige kennis 
levert op het terrein van vrouwen en gender ten behoeve van beleid, wetenschap en opinie-
makers, is verder toegenomen. De RvT spreekt dan ook haar vertrouwen uit dat Atria in 
2018 haar doelstellingen zal kunnen blijven realiseren.

Amsterdam, 20 maart 2018
Namens de Raad van Toezicht, 
Agnes Jongerius, voorzitter
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Atria in 2017

1.1 Dit is Atria

Missie
Atria zet zich in voor gelijke behandeling van en gelijke kansen voor meisjes en vrouwen in 
hun sociale en culturele diversiteit. Als kennisinstituut verzamelt, beheert en deelt Atria 
het erfgoed van vrouwenbewegingen. Atria onderzoekt, en publiceert over de huidige posi-
tie van vrouwen en gender in de samenleving en geeft het advies voor toekomstig beleid. 
Door actieve verspreiding van kennis stimuleert het instituut de op verandering en inno-
vatie gerichte kracht van vrouwenbewegingen.

2017 was een bewogen jaar op het gebied van feminisme en vrouwenemancipatie. Atria was 
naar aanleiding van actuele ontwikkelingen veelvuldig in de media te zien en te horen bij 
onder andere Radio 1, Nieuwsuur, Radio M Utrecht, BNR, AT5 en het NOS Journaal en te 
lezen in onder andere NRC Handelsblad, het Parool, de Volkskrant, Trouw, de Correspondent 
en Joop.nl. 

Sharing the past, debating the present, creating the future
Atria’s motto ‘Sharing the past, debating the present, creating the future’ vormt de leidraad 
in de activiteiten van het instituut. Onder dat motto verzamelt en verspreidt Atria kennis 
over de positie van vrouwen in relatie tot het bredere vraagstuk van gender en genderre-
laties, 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, voor vrouwen én mannen. Daarnaast zijn de verworven rech-
ten van vrouwen kwetsbaar, zeker als het gaat om het in de praktijk brengen van rechten. 
Kennis van en over de geschiedenis is essentieel om het heden te kunnen duiden en met 
kennis van zaken vooruit te kijken. Atria maakt de historische bijdragen die vrouwen 
leverden aan die verworven rechten zichtbaar en zorgt ervoor dat deze kennis een rol krijgt 
in het actuele debat. 

1
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In 1935 is het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV) opgericht. Dit insti-
tuut is een van de voorlopers van Atria. De huidige bibliotheek- en archiefcollectie, met een 
van de oudste verzamelingen op het gebied van vrouwengeschiedenis wereldwijd, draagt 
nog steeds die naam. Naast actuele informatie over de positie van vrouwen en hun organi-
saties, verzamelt Atria historische informatie vanuit een genderperspectief en documen-
teert het erfgoed van vrouwenbewegingen. De omvangrijke collectie is nog altijd groeiende 
en bevat een groot aantal unieke archieven. Wetenschappers, studenten en beleidsmakers 
raadplegen de verzamelingen veelvuldig voor onderzoeksdoeleinden en voor informatie 
over historische en actuele vraagstukken. Daarmee speelt Atria een faciliterende én sti-
mulerende rol in kennisontwikkeling over de positie van vrouwen en gender, nu en in de 
toekomst.

Atria voert wetenschappelijk en beleidsgericht onderzoek naar maatschappelijke trends, 
sociale en economische vraagstukken en naar beleid en beleidseffecten m.b.t vraagstuk-
ken op het gebied van emancipatie, diversiteit en etniciteit. Om verschillende doelgroepen 
actief van kennis te voorzien en te betrekken bij emancipatievraagstukken organiseert 
Atria exposities, lezingen, exclusieve ontmoetingen en andere bijeenkomsten. Daarnaast 
zet Atria verschillende (digitale) communicatiemiddelen in om zowel professionals als een 
breed geïnteresseerd publiek te informeren. 
Met het aanreiken van verdiepende kennis en historische onderbouwing en archivering, en 
het actief dissemineren daarvan, levert Atria op het terrein van vrouwen en gendervraag-
stukken een unieke aanvulling op, en ondersteuning van het werk van maatschappelijke, 
wetenschappelijke, politieke of juridische instellingen die zich inzetten voor verbetering 
van de positie van vrouwen.

Doelgroepen
Atria richt zich als kennisinstituut op drie doelgroepen die een sleutelrol vervullen in de 
ontwikkeling en verspreiding van kennis over  vrouwen, gender en diversiteit: 
• wetenschappers 
• beleidsmakers 
• opiniemakers 
Het instituut werkt samen met de wetenschap, collega- en andere erfgoedinstellingen, 
onderwijs- en onderzoeksinstellingen en betrekt studenten actief bij de activiteiten. 
Beleidsmakers vormen een belangrijke doelgroep, zowel nationaal (lokaal en regionaal) 
als internationaal (de EU, de Raad van Europa en de Verenigde Naties). Hieronder vallen 
ook beleidsmakers van tal van maatschappelijke organisaties actief op het terrein van 
vrouwenemancipatie, vrouwenrechten en mensenrechten. Media vormen een belangrijke 
doelgroep als intermediair en als middel om het belang van feminisme, emancipatie en 
vrouwen- en gendergeschiedenis onder de aandacht te brengen en te houden bij vrouwen 
én mannen.

Strategie
De samenleving als geheel wint als meisjes en vrouwen, mannen en jongens zich ten volle 
en in vrijheid kunnen ontplooien, zonder beperkt te worden door genderrollen, angst voor 
geweld of andere repercussies. Om de missie te realiseren zet Atria zich in voor meer gen-
dersensitiviteit in beleid, onderzoek en maatschappelijk debat en voor opheffing van maat-
schappelijke achterstanden. 
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Om dat bereiken is Atria:
1. Verdiepend, met een sociaal-historische én internationale signatuur 
2. Agenderend
3. Toegankelijk

In de uitvoering van zijn werk onderscheidt Atria drie rollen die in combinatie met 
elkaar kunnen worden vervuld: 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 partnerinstellingen, zowel binnen als buiten de 
huidige emancipatie-infrastructuur1.
Daarnaast kiest Atria voor een dynamische en publieksgerichte presentatie, met oog voor 
sociale en etnische diversiteit, die internationaal georiënteerd is en in verbinding staat 
met de wetenschap. 

1 De emancipatie infrastructuur die  in 2017 vanuit de Directie Emancipatie van OCW is ondersteund 
bestaat naast Atria uit COC, WOMEN Inc., Nederlandse Vrouwen Raad (NVR), Transgender Netwerk Neder-
land (TNN) en het Internationaal Homo en Lesbisch Informatiecentrum en Archief (IHLIA).

1.2 Inhoudelijke positionering

In het Beleidsplan 2016-2017 heeft Atria twee specifieke invalshoeken gekozen als leidraad 
voor zijn inhoudelijke positionering: emancipatie als mensenrechtenvraagstuk en intersec-
tionaliteit.

Emancipatie als mensenrechtenvraagstuk
Emancipatie en gelijke behandeling van vrouwen vormen een mensenrechtenvraagstuk. De 
(wettelijke) normen daarover zijn vastgelegd in internationaalrechtelijke mensenrechten-
verdragen (VN, Raad van Europa) en bindende EU-afspraken (richtlijnen). Daarmee heeft 
de Nederlandse overheid de verplichting om haar burgers te beschermen tegen schending 
van mensenrechten. Implementatie van effectief emancipatiebeleid is een belangrijke en 
noodzakelijk voorwaarde voor daadwerkelijke realisering van gelijke kansen en gelijke 
behandeling die zowel vrouwen en meisjes als jongens en mannen de mogelijkheid biedt 
tot structurele verandering van genderpatronen. 

Intersectionele benadering van emancipatie
Sekse en gender spelen een belangrijke rol bij (on)gelijke behandeling en discriminatie. 
Tegelijkertijd is het essentieel om aandacht te besteden aan andere factoren die in samen-
hang met elkaar de positie van vrouwen (en mannen) bepalen. Dit zijn onder andere klasse, 
religie, etnische herkomst, leeftijd en/of seksuele oriëntatie, ofwel verschillende soorten 
gronden voor discriminatie en/of onderdrukking. De verschillende gronden kunnen 
elkaar kruisen en overlappen. De intersectionele benadering wordt daarom ook wel ‘kruis-
puntdenken’ genoemd. Deze complexiteit aan factoren neemt Atria mee in zijn genderana-
lyses.

Speerpunten
Atria concentreert zich op vraagstukken die sociaal-cultureel en beleidsmatig actueel zijn 
en grote invloed hebben op de positie van vrouwen en meisjes en op genderverhoudingen. 
Per beleidsperiode wordt nadrukkelijk een keuze gemaakt voor een aantal actuele speer-
punten. Dit betreft onderwerpen die passen bij de inhoudelijke taakstelling van Atria als 
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erfgoedinstelling in het algemeen en liggen in het verlengde van de Agenda voor de Toe-
komst2 waaraan Atria een belangrijke inhoudelijke bijdrage heeft geleverd in 2015.

Voor de periode 2016-2017 waren de volgende vijf speerpunten vastgesteld, waarmee Atria 
een actieve bijdrage levert aan de versterking van de positie van vrouwen en meisjes:

1. Werk en zorg
Met een terugtredende overheid die meer en meer zelfredzaamheid en onderlinge saamho-
righeid van haar burgers vraagt, komen er meer verantwoordelijkheden op de schouders 
van burgers terecht. Wanneer het mantelzorg en kinderopvang betreft, zijn het traditi-
oneel vaak de schouders van vrouwen waarop deze verantwoordelijkheden drukken. Dit 
staat op gespannen voet met de beleidsdoelstelling van toenemende arbeidsparticipatie en 
economische zelfstandigheid van vrouwen. Ook is er nog steeds sprake van een loonkloof 
tussen vrouwen en mannen.

Op Equal Pay Day op 3 november 2017 agendeerde Atria samen met de FNV de 
loonkloof. Atria publiceerde die dag de factsheet Loonkloof en Atriamedewerker 
Esther de Jong lichtte in het NOS Journaal de verklaringen voor de loonkloof toe. 

2. Geweld tegen vrouwen en meisjes
In Nederland krijgt bijna 1 op de 2 vrouwen tijdens haar leven te maken met een of andere 
vorm van fysiek of seksueel geweld (FRA, 20143). De disproportionaliteit waarmee vrou-
wen door geweld worden getroffen onderstreept het discriminatoire karakter op basis van 
geslacht. Dit maakt gendergerelateerd geweld een van de meest voorkomende mensenrech-
tenschendingen. Geweld is daarmee ook een factor die de ongelijkheid tussen vrouwen en 
mannen structureel bestendigt.

In het najaar van 2017 werd de Westerse wereld opgeschud door #MeToo. #MeToo  
ontwikkelde zich tot een ongekend groot podium voor een groeiend en nog steeds  
actueel protest tegen seksuele intimidatie en geweld. Aanleiding was het schandaal 
rond Hollywoodproducent Harvey Weinstein; tientallen actrices betichtten hem 
van seksuele intimidatie, aanranding en zelfs verkrachting. Wat volgde was een   
domino-effect van aanklachten tegen tientallen prominente figuren die seksuele 
geweld, specifiek op de werkvloer, pijnlijk bloot legden. Renée Römkens was als  
Atriadirecteur en bijzonder hoogleraar Gendergerelateerd geweld veelvuldig in het 
nieuws om deze discussie te voorzien van inhoudelijk commentaar. 

3. Stereotypering
Beeldvorming en stereotypering liggen mede aan de basis van ongelijkheid tussen 
mannen en vrouwen. Of het nu gaat over vrouwen aan de top, of dat meisjes niet goed in 
wiskunde zouden zijn, of wat seksuele voorkeur met mannelijkheid en vrouwelijkheid van 
doen heeft: het gaat om stereotyperingen die concrete gevolgen hebben. Daarmee staan 
ze een maatschappij in de weg waarin iedereen gelijke kansen heeft en er ruimte is voor 
diversiteit en minder rigide genderopvattingen.

Media spelen een belangrijke rol bij het doorbreken of bestendigen van norme-
rende en/of stereotype beeldvorming over wat passend vrouwelijk of mannelijk zou 

2 Zie voor meer informatie over de Agenda voor de Toekomst: http://www.gelijkisanders.nl/
3 European Union Agency for Fundamental Rights (2014). Violence against women: An EU-wide survey. 
Vienna-Austria: European Union Agency for Fundamental Rights.
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zijn. Dat komt sterk naar voren in de actuele discussie over genderidentiteit van 
transpersonen. Atria deed onderzoek naar de beeldvorming van transgenders in 
de media en hield op 23 februari een meet-up. Hier gingen mediamakers, transper-
sonen en onderzoekers met elkaar in gesprek over stereotype beeldvorming en het 
doorbreken hiervan. In juni verscheen het rapport ‘Transgender en beeldvorming  in 
Nederland 1991 - 2016’. 

4. Vertegenwoordiging
In veel sectoren is nog geen sprake van evenredige vertegenwoordiging van vrouwen 
en mannen, laat staan dat deze recht doet aan de etnische diversiteit in de Nederlandse 
samenleving. Of het nu gaat om de politieke participatie van vrouwen, vrouwen in hoge en 
leidinggevende posities of vrouwelijke hoogleraren, het percentage vrouwen blijft steken 
rond de 30. Tegelijkertijd is de trend waarneembaar dat als vrouwen wel doordringen in 
bepaalde beroepssectoren, de financiële en maatschappelijke waardering voor die sectoren 
afneemt.4 

Op Prinsjesdag 2017 bracht Atria de factsheet Vrouwen in de politiek uit. In  de 
Tweede Kamer zitten na de landelijke verkiezingen van maart 2017 slechts 36% 
vrouwen. In 2010 bedroeg dit percentage nog 41%. Als het om vrouwen in nationale 
parlementen gaat, bekleedt Nederland momenteel de 26e positie in de Wereldrang-
lijst van de Interparliamentary Union (IPA). Atria agendeerde deze terugval in de 
landelijke politiek. Die terugval is extra pijnlijk nu in 2017 de invoering van het 
passief vrouwenkiesrecht in 1917 wordt herdacht. 

5. Digitalisering
De opmars van digitale informatie- en communicatietechnologie heeft gevolgen voor de 
participatie van en interactie met verschillende doelgroepen. Digitalisering is het paspoort 
naar de toekomst. Om de kennis en collecties van Atria duurzaam zichtbaar, toegankelijk, 
houdbaar en bruikbaar te houden, is een sterke en toekomstbestendige informatiearchi-
tectuur noodzakelijk.

Onderbelichting van bepaalde thema’s in de ontsluiting van collecties is een alge-
mener verschijnsel. Collega-archief IHLIA op het vlak van LHBTI pleit daarom voor 
‘Queering the collections’. De enorme verspreiding van relevante bronnen maakt 
het lastig een volledig en zo rijk mogelijk beeld te krijgen van de vrouwenbeweging. 
Atria presenteerde begin 2017 de Gender Heritage Connection (GHC). Het GHC is 
het geheugen van de vrouwenbeweging met de blik op de toekomst, met als resul-
taat één centrale plek waar alle verspreide collecties in Nederland over gender- en 
vrouwengeschiedenis samenkomen en digitaal beschikbaar zijn gesteld op innova-
tieve wijze.  

4 Dit wordt ook wel de wet van Sullerot genoemd, naar Evelyne Sullerot. Deze Franse invloedrijke femin-
iste constateerde al in de jaren tachtig van de vorige eeuw dat beroepen waarin veel vrouwen gaan werken in 
aanzien daalden.

1.3 Organisatieontwikkeling en beleid

Nieuw subsidiestelsel
In 2017 is door de Directie Emancipatie (DE) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (OCW) het nieuwe subsidiestelsel wettelijk ingevoerd. Vanaf 2018 krijgt dit 
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concreet inhoud. Atria transformeert van een instituut met een instellingssubsidie naar 
een instituut dat samen met partnerorganisaties strategische partnerschappen met het 
Ministerie aangaat en daarvoor alliantiesubsidies ontvangt. Atria heeft zijn werkzaam-
heden voor de periode 2018-2022 in een drietal allianties ondergebracht. Dit heeft in 2017 
geresulteerd in de uitwerking van drie werkprogramma’s: 
• Bronnen van Verandering (erfgoed) 
• Werken.en.de Toekomst (arbeid) 
• Act4Respect (veiligheid) 

De programma’s zijn ontwikkeld binnen het kader van de Theory of Change: de program-
matische uitwerking  gebeurt aan de hand van helder geformuleerde tussenstappen en 
dito resultaten die aangeven hoe het uiteindelijk te bereiken veranderdoel kan worden 
bereikt. 

Atria en de Theory of Change
Vooruitlopend op de wijzigingen in subsidiesystematiek na 2017 is in het Beleids- en 
werkplan 2016-2017 al een eerste aanzet gegeven om de Theory of Change te hanteren bij 
het inrichten van de werkzaamheden. Deze Theory of Change wordt in toenemende mate 
als kader gebruikt door organisaties die zich net als Atria inzetten voor maatschappelijke 
verandering, om de systematiek in planning, implementatie en evaluatie te verhelderen. In 
het Beleids- en werkplan 2016-2017 is het als algemene ‘kapstok’ geïntroduceerd, en komt 
als zodanig terug bij de uitwerking van de prestatie-indicatoren in hoofdstuk 4 van dit 
jaarverslag. Hierbij is gekeken naar de impact die het instituut als geheel wil bereiken, de 
resultaten die als outcome gelden en de activiteiten die als output te formuleren zijn.

Organisatiestructuur
De werkzaamheden van Atria zijn in 2017 uitgevoerd door professionals die werkzaam zijn 
bij verschillende afdelingen: Collecties, Onderzoek & Advies en Communicatie & Externe 
Betrekkingen. In 2017 is de afslanking van het Management Team (MT) en daarmee een 
herinrichting van Atria voortgezet. Tevens is het proces vervolgd van het delegeren van 
verantwoordelijkheden naar senior-medewerkers. Daarnaast biedt een stafafdeling onder 
leiding van de directeur ondersteuning aan de afdelingen. Gezamenlijk werken gemiddeld 
40 medewerkers aan de kernactiviteiten van Atria, zie hoofdstuk 3. 

1.4 Atria’s netwerk

Netwerkontwikkeling en strategische partnerschappen vormen van oudsher belangrijke 
uitgangspunten en zorgen voor een toekomstbestendige instelling. Atria verbindt mensen 
en organisaties op het terrein van emancipatie, gender, diversiteit en erfgoed en werkt 
hierin actief samen met overheid, collega-instellingen en wetenschappers. Medewerkers 
van de verschillende afdelingen participeren bestuurlijk en/of projectmatig in landelijke 
en internationale netwerken.

1.4.1 Nationaal netwerk
Hub
In 2017 is Atria verdergegaan met de ontwikkeling van de zogenoemde hub: Atria als 
online en fysieke plek ‘where gender is happening’. Met de hub wil Atria de sociale vernieu-
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wers van de toekomst faciliteren en aan zich binden: betrokken burgers en partners die 
zich inzetten voor gendergelijkheid én genderdiversiteit, vanuit uitdagingen en kansen die 
nu of in de toekomst in de samenleving spelen. Atria ontwikkelt zich steeds meer als plat-
form en netwerk, off- en online. Co-creatie en communityvorming vormen het uitgangs-
punt. 

Atria speelt hiermee een faciliterende rol bij het pro-actief beschikbaar maken van  
betrouwbare kennis en bronnen voor opiniemakers, beleidsmakers en wetenschappers 
en inspireert in het aanjagen van het maatschappelijk debat. De bibliotheek vormt de spil 
waar ontmoeting plaatsvindt en creativiteit gestimuleerd wordt. 

Met Atria’s organiserende kracht worden relaties met mensen opgebouwd en verantwoor-
delijkheden gedistribueerd. De mensen die Atria zowel als consument én producent aan 
zich weet te binden vormen de community. Deze maakt van Atria’s faciliteiten en producten 
(bronnen en erfgoed) gebruik, maar genereert ook informatie, kennis, activisme, discussie. 
Zo is Atria niet alleen een facilitator, maar ook aanjager. Met als resultaat een samenle-
ving waarbij genderverhoudingen in beweging zijn naar meer gelijkwaardigheid en diver-
siteit.

Met de hub wil Atria meer impact genereren en optimale verankering realiseren door 
samenwerking met andere organisaties of instellingen bij het agenderen van actuele 
emancipatie-thema’s en het formuleren van oplossingen voor beleidsvraagstukken. Atria 
biedt in de activiteiten als hub doelverwante organisaties zowel online als fysiek een plat-
form: via de sociale media brengt Atria informatie en initiatieven onder de aandacht van 
het netwerk. Daarnaast faciliteert Atria bijeenkomsten van vrouwenorganisaties in de 
ruimten aan de Vijzelstraat. De bibliotheek van Atria functioneert als een fysieke ontmoe-
tingsplek voor geïnteresseerden. 

In mei 2017 was de Amerikaanse Amina Wadud, hoogleraar Islamstudies aan de 
Virginia Commonwealth University in Richmond, Virginia, te gast in de tweede 
editie van het F-Lab. Het F-Lab is een van de activiteiten van Atria als hub: een 
besloten expertmeeting voor een geselecteerde groep opiniemakers met diverse ach-
tergronden die zich mengen in het feministische maatschappelijke debat. Het F-lab 
is via een live stream toegankelijk voor een breder publiek. Wadud werd geïnter-
viewd door Saskia Wieringa, hoogleraar Gender and Women's Same-sex Relations 
Crossculturally aan de UvA. Wadud ging in discussie met het publiek over de inter-
actie tussen feminisme en geloof, specifiek de islam. Wadud kwam naar Nederland 
op initiatief van de journaliste Hasna el Maroudi. Het F-Lab werd in nauwe samen-
spraak met haar georganiseerd. 

Professionele netwerken
Atria speelt een actieve rol in de bibliotheek- en archiefwereld, door bestuurlijk en pro-
jectmatig te participeren in landelijke netwerken, zoals AdamNet, de Werkgroep Speciale 
Wetenschappelijke Bibliotheken (WSWB), het Platform Particuliere Archieven en het Lan-
delijk Overleg Vrouweninformatievoorzieningen (LOVI). Atria is lid van de Brancheorgani-
satie Archiefinstellingen in Nederland (BRAIN) en de Koninklijke Nederlandse Vereniging 
van Informatieprofessionals (KNVI). In 2017 werd Atria lid van het Platform Webarchive-
ring van de NCDD. De archivaris is lid van de beroepsvereniging Koninklijke Vereniging 
van Archivarissen in Nederland (KVAN). 
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Atria coördineert op het terrein van beleidsontwikkeling geregeld overleg met doelver-
wante organisaties in de emancipatie kennisinfrastructuur van het ministerie van OCW. 
Atria is lid van het VN Vrouwennetwerk. 

Op het terrein van onderzoek participeert Atria in diverse onderzoeksnetwerken (zie onder 
Internationaal).

1.4.2 Internationaal netwerk
Als kennisinstituut opereert Atria in een internationale context, zowel op Europees als 
mondiaal niveau. Via lidmaatschappen van advies- en expertcommissies heeft het insti-
tuut nauwe banden met het European Institute for Gender Equality (EIGE) en de Funda-
mental Rights Agency (FRA), het Europees Agentschap om aan de Europese Commissie te 
adviseren over mensenrechten.
Atria coördineerde ook in 2016 en 2017 samen met WO=MEN en de Nederlandse Vrouwen 
Raad (NVR) de inbreng van het Nederlands maatschappelijk middenveld in de Commis-
sion on the Status of Women (CSW) van de Verenigde Naties in New York.

Vanuit de bibliotheek en het archief zijn er nauwe banden met het Women’s Information 
Network Europe (WINE), de International Federation of Library Associations (IFLA) en 
AtGender.

Atria is lid van de International Council on Archives (ICA). Ook participeert Atria in 
diverse Europese samenwerkingsverbanden om de collecties toegankelijk te maken, zoals 
Europeana, de portal voor digitaal erfgoed in Europa, en Archives Portal Europe (APE). 
Met EIGE is samengewerkt aan de Research Documentation Centre – portal (RDC-portal).

1.4.3 Wetenschappelijk netwerk
Als kennisinstituut opereert Atria op het snijvlak van wetenschap en samenleving en kan 
daarmee een antwoord geven op de toenemende behoefte aan het leveren van maatschap-
pelijke en beleidsmatig relevante onderzoekskennis. Binnen Nederland wordt samen-
gewerkt met de genderstudies-afdelingen van de universiteiten van Nijmegen, Utrecht, 
Amsterdam en Maastricht én met het University College Roosevelt te Middelburg. Tevens 
werkt Atria samen met het Tijdschrift voor Genderstudies en het Jaarboek voor Vrouwenge-
schiedenis.

Op internationaal niveau onderhoudt Atria een actieve verbinding met de wetenschap 
via lidmaatschap van onder andere de European Network for Gender Equality Experts 
(ENEGE), een onderzoeks- en adviesnetwerk voor de Europese Commissie. 

Directeur Renée Römkens is sinds 2016 als bijzonder hoogleraar aan de Faculteit der 
Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA) ver-
bonden. Het betreft een nieuwe leerstoel op het terrein van gender en geweld. Deze leer-
stoel is ingesteld door de UvA in samenspraak met de Raad van Toezicht van Atria.

In december 2017 organiseerde Atria in samenwerking met de Universiteit van 
Amsterdam en de Amsterdam Institute for Social Science Research, het symposium 
Gender based violence and human rights: international perspectives. Wat beteke-
nen mensenrechten in de aanpak van gendergerelateerd geweld, zowel internatio-
naal, nationaal maar ook lokaal, in de stad? Welke prioriteiten moeten er worden 
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gesteld? Op dit symposium lieten (inter)nationale experts hun licht schijnen op de 
belangrijkste mondiale ontwikkelingen.

Voor meer informatie over de verbinding van Atria met wetenschap, zie 2.2. Onderzoek en 
wetenschap. 

1.5 Beheer van het instituut

Raad van Toezicht
Atria is een stichting en werkt vanuit de Cultural Code of Governance. Atria heeft een Raad 
van Toezicht. De directeur-bestuurder legt gemiddeld een keer per kwartaal verantwoor-
ding af aan de Raad van Toezicht. Deze bestaat per 31 december 2017 uit zes leden. De 
Raad van Toezicht vergaderde in 2017 vier keer. Voor de samenstelling, zie bijlage 4.8. 

Raad van Advies
Tot en met 2016 werkte Atria met een klankbordgroep van experts op de belangrijkste 
werkgebieden van Atria. In 2017 is de klankbordgroep omgezet naar een Raad van Advies 
(RvA), en uitgebreid naar 14 personen (negen vrouwen en vijf mannen). De leden van de RvA 
hebben hun sporen in wetenschap, beleid en/of politiek verdiend. Op 26 juni 2017 vond het 
jaarlijkse ‘Diner Pensant’ plaats voor de RvA. Samen met Directie, MT en vertegenwoordi-
gers van drie afdelingen van Atria is stilgestaan bij de gevolgen van de wijziging van het 
nieuwe subsidiestelsel en gesproken over mogelijke partnerschappen. Enkele leden van de 
RvA hebben 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 diversiteitsbeleid en over mediabeleid en woordvoering. Voor de samenstelling, 
zie bijlage 4.8.

Directie en managementteam
Naast de directeur-bestuurder bestaat het managementteam uit twee managers voor de 
afdelingen Collecties, Onderzoek en Advies (COA) en Communicatie en Externe Betrekkin-
gen (CEB). Het managementteam vergadert eens per twee weken, bijgestaan door de staf. 
Per 1 oktober 2017 heeft de manager COA de organisatie verlaten. Een interim-manager 
is per 26 september 2017 aangesteld. Onderzocht wordt of de overgang van een driekop-
pig MT naar een tweekoppig MT in de organisatie mogelijk is. De vrijkomende middelen 
kunnen worden besteed ter versterking van de directe uitvoeringscapaciteit. Een afslan-
king van management is echter alleen haalbaar op basis van een verder gaande delegatie 
van verantwoordelijk- en bevoegdheden naar senior-collega’s. Het ontwikkeltraject ten 
behoeve van senior-medewerkers dat is gestart in 2016, is in 2017 verder doorgevoerd.

Senior-medewerkers
In 2017 is het traject doorgezet om senior-medewerkers te trainen in het dragen van gede-
legeerde verantwoordelijkheden. Een leiderschapstraject is ontwikkeld in samenwerking 
met bureau Jan Andreae & Partners. In zes bijeenkomsten is invulling gegeven aan het 
uitwerken van de functionele structuren, principes van transformatief leiderschap, beïn-
vloedingsstrategieën en het maximaliseren van invloed voor de gewenste verandering. Dit 
krijgt in 2018 zijn beslag met de allianties als raamwerk voor de werkprogrammering en 
de positionering van senior-medewerkers als teamleiders in de alliantie.
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Medewerkers
Het personeelsbestand bestaat gemiddeld uit 40 medewerkers (ongeveer 28 fte). Hiervan 
zijn 36 medewerkers en vier (betaalde) stagiaires. 12 medewerkers hebben Atria in 2017 
verlaten, onder andere omdat hun tijdelijke contract of project eindigde, of omdat in onder-
ling overleg besloten is de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Atria heeft in 2017 10 
nieuwe medewerkers mogen verwelkomen. Voor een overzicht van alle medewerkers, zie 
bijlage 4.8.

Stagiaires en vrijwilligers
Per kwartaal begeleidt Atria (maximaal) vier stagiair(e)s, bij verschillende afdelingen, in 
de praktijk zijn dat er soms meer. In 2017 werkten er in totaal 12 stagiair(e)s, waarvan er 
twee deels nog in 2018 werkzaam zullen zijn. In 2017 hebben 11 vrijwilligers voor Atria 
werkzaamheden verricht, waarvan twee hun werk in 2018 voortzetten. 

Personeelsvergadering
In 2017 had Atria geen ondernemingsraad (OR), omdat de verschillende oproepen tot kan-
didaatstelling te weinig aanmeldingen opleverde. In plaats daarvan is in 2017 één perso-
neelsvergadering gehouden. Tijdens de personeelsvergadering kunnen alle medewerkers 
individueel hun stem laten horen. Behandelde onderwerpen in 2017 waren onder andere 
het individueel keuzebudget en het loopbaanbudget uit de CAO Welzijn en Maatschappe-
lijke dienstverlening (WMD), verlof tegoeden, voorstel nieuwe bedrijfssluiting 2017-2018, 
aanpassing functionerings- en beoordelingsregeling en stage- en vrijwilligersbeleid. 

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 WMD. Het perso-
neelshandboek is bedoeld om medewerkers wegwijs te maken in alle arbeidsvoorwaarden, 
interne beleidsregels, wet- en regelgeving en werkafspraken. Het Personeelshandboek is 
digitaal beschikbaar op Atria’s intranet (AtriaNet).

Privacy protocol
Atria hanteert een privacy protocol, dat beschrijft op welke wijze er wordt omgegaan met 
persoonsgegevens. Doel van het protocol is om zorgvuldig beheer en gebruik van persoons-
gegevens te garanderen, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en het Vrijstel-
lingsbesluit WBP.

Bedrijfshulpverlening (BHV)
Minimaal eens per jaar vindt er een BHV-training plaats. Atria beschikt over 6 gecertifi-
ceerde BHV-ers waarvan minimaal een aanwezig is bij (externe) activiteiten en evenemen-
ten van Atria. 

Gezondheid en ziekte
Preventiemedewerker
Sinds 2016 ligt het takenpakket van de preventiemedewerker bij Atria’s HR-adviseur.  De 
preventiemedewerker ondersteunt de directie bij de zorg voor de veiligheid en gezondheid 
op de werkvloer. In 2017 zijn op medische gronden onder andere individuele werkplekken 
toegewezen en is de medewerkers de mogelijkheid gegeven een arbeidsgerelateerd medisch 
onderzoek te laten ondergaan. 
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Ziekteverzuim en re-integratie
Het ziekteverzuim is (zeer) beperkt gebleven met een percentage van 4,11%. Dat is een 
daling ten opzichte van 2016, toen het ziekteverzuim 5,01% was.

Diversiteitsbeleid
Ook in 2017 is Atria voortgegaan met een actieve realisering van het diversiteitsbeleid op 
de werkvloer. Bij alle nieuwe vacatures is het diversiteitsbeleid 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, genderdi-
versiteit 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 dit jaar uitgevoerd. Atria wil 
zoveel mogelijk organisaties en individuele vrouwen en meisjes in al hun sociaal-culturele 
diversiteit binnen de doelgroepen bereiken met de activiteiten.  

In samenhang met bovenstaande is Atria in 2017 gestart met een coaching traject op het 
gebied van diversiteit. Onder begeleiding van Astrid Elburg (Consultant diversiteit/organi-
satieontwikkeling) is het thema ‘biculturaliteit als bron van expertise en kracht’ in 2017 de 
inzet van een kortlopend coachingsprogramma geweest voor drie Atria-medewerkers met 
een biculturele achtergrond. Het primaire doel was de versterking van persoonlijke compe-
tenties en leiderschap rondom het uitdragen van biculturaliteit als bron van kennis en deel 
van de professionele identiteit.

HR-cyclus
Het proces van begeleiding, 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. 

Scholingsbeleid
Atria biedt zijn medewerkers jaarlijks scholings- en loopbaanontwikkelingsmogelijkhe-
den. Het scholingsbeleid en de mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling dragen bij aan 
de inzetbaarheid van de medewerkers, zowel intern als op de arbeidsmarkt. Ook dit jaar 
zijn veel individuele en instituut brede scholingswensen gehonoreerd. 

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. 
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IT-beheer en telefonie Atria
Voor IT-beheer werkt Atria samen met het bedrijf Compatible. Er zijn in 2017 extra laptops 
aangeschaft en deze zijn voorzien van de noodzakelijke softwareprogramma’s. In 2017 is 
de overgang naar een meer efficiënt telefoonsysteem ter hand genomen ter implementatie 
in 2018. 

Financiële ontwikkelingen gedurende 2017
Het jaar 2017 heeft sterk in het teken gestaan van verkrijgen van financiering in de nieuwe 
subsidieregeling. Dit heeft de mogelijkheid om externe projecten en opdrachten uit te 
voeren beperkt en heeft geleid tot extra uitgaven. Het overschot van de DE subsidie over 
2016 is – zoals voorzien – in 2017 uitgegeven. In 2017 is Atria voor een bedrag van  
€ 2.648.436 gefinancierd door de Directie Emancipatie (DE) van het ministerie van OCW. 
Verder streeft Atria ernaar door het uitvoeren van projecten en opdrachten aanvullende 
financiële middelen te genereren. Over 2017 is hiermee een omzet behaald van € 100.933.

De subsidievoorwaarden van DE vereisen dat een tekort op de subsidie verrekend moeten 
worden met zelf gegeneerde opbrengsten. Over 2017 is er met externe projecten en 
opdrachten een resultaat behaald van € 46.942. Dit is verrekend met een tekort op de DE 
subsidie van € 42.482, zodat uiteindelijk € 4.460 is toegevoegd aan de marktreserve. Deze 
bedraagt per 31 december 2017 € 479.545.

Het tekort op de DE subsidie is ontstaan door sterk gestegen overige organisatiekosten. 
Deze bestaan uit de kosten voor externe begeleiding bij het indienen van de allianties, het 
trainen van personeel voor de nieuwe organisatie en het inhuren van personele ondersteu-
ning. Aangezien tot eind 2017 onduidelijkheid was over de exacte hoogte van de financiële 
middelen in 2018, zijn in 2017 ontstane vacatures beperkt ingevuld. Eind november 2017 
zijn toezeggingen ontvangen voor de allianties Bronnen van Verandering en Werk.en.de 
Toekomst, waarvan Atria penvoerder is. Ook werd die maand bekend dat de alliantie van 
Atria met Rutgers als penvoerder, Act4Respect, eveneens financiële middelen ter beschik-
king krijgt.

Liquiditeit en solvabiliteit
De liquiditeit op 31 december 2017 is ruim voldoende. Eind december is voor € 675.000 aan 
voorschotten ontvangen voor het uitvoeren van de allianties in 2018. De current ratio (kort-
lopende middelen/kortlopende schulden) bedraagt eind december 2017 1,5 (2016: 2,4). De 
afname is veroorzaakt doordat weliswaar de liquide middelen sterk zijn gestegen maar dat 
deze bestemd zijn voor het jaar 2018 en verantwoord zijn als vooruitontvangen bedragen. 
Een uitkomst van het kengetal groter dan 1,0 betekent dat Atria goed in staat is aan haar 
kortlopende verplichtingen te voldoen. De solvabiliteit is een maatstaf om aan te geven 
in hoeverre de instelling in staat is te voldoen aan haar verplichtingen op lange termijn. 
Eind 2017 bedraagt de marktreserve € 479.545 ofwel 24% van het balanstotaal. Door het 
toekennen van de allianties voor de komende vijf jaar (2018-2022) is de continuïteit van 
Atria grotendeels gewaarborgd. Er zullen echter aanvullende financiële middelen gezocht 
moeten worden om de huidige omvang van het instituut te waarborgen en de afhankelijk-
heid van subsidiestromen te verkleinen. De mogelijkheden om extra reserves op te bouwen 
zijn echter beperkt tot verwerving uit tweede en derde geldstroom, aangezien de subsidie-
voorwaarden geen overschotten toelaten.
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Risico’s en onzekerheden
De wijziging in het subsidiestelsel van een tweejaarlijkse instellingssubsidie naar het 
inschrijven op door het ministerie bepaalde specifieke domeinen in de vorm van strate-
gische partnerschappen zorgde voor grote onzekerheid op financieel gebied. Het grootste 
gedeelte van de uitgaven van Atria betreft het beheer van een bibliotheek en archief. In 
overleg met het ministerie is de mogelijkheid gecreëerd om een alliantie te vormen zonder 
andere partners dan Atria en het ministerie. Deze alliantie, Bronnen van Verandering, 
heeft een subsidie van € 8.500.000 voor een periode van vijf jaar toegekend gekregen. Deze 
toezegging dekt nagenoeg de jaarlijkse kosten (ca. € 1.700.000) voor het in stand houden 
van bibliotheek- en archieffunctie. Daarnaast heeft Atria in de rol van penvoerder de alli-
antie Werk.en.de Toekomst verkregen voor een bedrag van € 5.000.000 voor een periode 
van vijf jaar (€ 1.000.000 per jaar). Dit bedrag moet worden verdeeld tussen Atria en de 
alliantiepartners: VHTO, Emancipator en NVR. Voor Atria geeft dit een jaarlijkse dekking 
van € 678.000. Hiernaast ontvangt Atria een jaarlijkse bijdrage van € 250.000 per jaar van 
Rutgers als deelnemer in de alliantie Act4Respect.

De toekenning van de subsidies is gebonden aan gewijzigde administratieve eisen in de 
uitvoeringssfeer, die een administratieve lastenverzwaring met zich meebrengt. Door het 
schrijven van uren op de in de allianties beschreven activiteiten worden uurtarieven toege-
kend als dekking op de begroting van Atria. Het minder uitvoeren van taakstellende acti-
viteiten zal leiden tot een onderdekking; overschrijdingen worden niet gedekt door het sub-
sidieplafond. Ook bestaat er geen mogelijkheid eventuele tekorten of overschotten tussen 
allianties te verrekenen. Er is in beperkte mate wel een geringe verschuiving tussen de 
subsidiejaren mogelijk. Hoewel de toegezegde bedragen aan Atria op het eerste gezicht 
voldoende lijken, is het feit dat deze vastliggen voor een periode van vijf jaar en er geen 
rekening gehouden is met cao-gebonden loonstijgingen, zorgwekkend. Verreweg de groot-
ste uitgavenpost van Atria betreffen de personele kosten. Over een periode van vijf jaar 
is de inschatting dat deze kosten – met indexeringen van overige kosten – tussen de 8 en 
10% hoger zullen zijn. Dit is ook aangegeven bij de aanvraag van de subsidies. Het streven 
van Atria is minder afhankelijk te worden van de genoemde subsidie van OCW. Door het 
uitvoeren van externe projecten en opdrachten kunnen hopelijk extra opbrengsten worden 
verkregen (de z.g. tweede geldstroom). Ook wordt sterker ingezet op het werven van fondsen 
(derde geldstroom) en het doorberekenen van kosten voor verhuur ruimtes en het vragen 
van entree voor evenementen ter dekking van de lopende exploitatie. De mogelijkheden 
van het instituut zijn hiervoor beperkt door de geringe vrije capaciteit in het personeelsbe-
stand. Het inhuren van medewerkers voor specifieke werkzaamheden is moeilijk aange-
zien de markt/verkooptarieven dicht tegen de inkooptarieven liggen. Er wordt getracht een 
flexibele schil op te bouwen. De mogelijkheid hiervoor ontstaat door vervanging van een 
aantal werknemers in verband met bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Een beperkt deel van de marktreserve van € 479.545 zal in 2018 worden ingezet om extra 
middelen vrij te maken voor fondsenwerven en dienen als buffer om tegenslagen op te 
vangen. De mogelijkheid hiervoor is gezien het bedrag beperkt. Atria zal door het strak 
registreren van de voortgang van de allianties en andere activiteiten per kwartaal indien 
nodig moeten bijsturen op de financiële positie van het instituut door het nemen van 
lasten verlagende maatregelen.



26

Fondsenwerving en projectacquisitie
Met het ingaan van het nieuwe subsidiestelsel van het ministerie van OCW, is ook in 2017 
sterk ingezet op de verwerving van meer inkomsten uit andere bronnen. In de eerste plaats 
zijn diverse externe gefinancierde projecten geacquireerd  (zie financieel verslag). 
Daarnaast is ingezet op versterking van de werving van gelden via overige fondsen en par-
ticuliere donateurs. Dit  is ondergebracht bij het Aletta Jacobs Fonds en wordt hieronder 
toegelicht. Ook is via crowdfunding een bedrag van € 3.287 opgehaald voor het project Oral 
history ‘Vrouwelijke hoogleraren’.

Gedurende 2017 heeft projectacquisitie vanuit de verschillende afdelingen voortdurende 
aandacht gekregen. Dit resulteerde in de toekenning van diverse projecten: zie bijlage 4.3. 

Aletta Jacobs Fonds
Het Aletta Jacobs Fonds (AJF) is een aan Atria gelieerde stichting die inhoudelijke projec-
ten van Atria ondersteunt die niet uit de reguliere subsidies kunnen worden gefinancierd. 
Het fonds ondersteunt projecten ter verbetering van de positie van vrouwen en meisjes en 
projecten die zich richten op het behoud, gebruik en de zichtbaarheid van de unieke collec-
tie van Atria. Het fonds is ondergebracht in een stichting met ANBI-status.

Het Aletta Jacobs Fonds heeft in 2017 aan Atria een toezegging van € 28.287 gedaan voor 
het oral history project ‘Vrouwelijke Hoogleraren’. 

Voor de Rosa Manus Lezing 2017 ontving Atria in 2017 een gift van € 500 van het Aletta 
Jacobs Fonds. Ook gefinancierd vanuit het Aletta Jacobs Fonds zijn de oral history-inter-
views met Hedy d’Ancona en Anje Wiersinga voor het project Tweede feministische golf 
extra. Hiervoor is uit het Thil ten Cate Fonds – een fonds op naam binnen het Aletta Jacobs 
Fonds – een toezegging ontvangen van € 11.526. Daarnaast is voor het project Filmpjes 
Lesbische Vrouwenbeweging in 2017 uit het Aletta Jacobs Fonds een bedrag betaald van  
€ 15.587.
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2
Activiteiten  

2017

2.1 Bibliotheek en archief

Binnen de afdeling Collecties werkt Atria aan de opbouw van een zo evenwichtig mogelijke weten-
schappelijke bibliotheek- en archiefcollectie op het gebied van vrouwenemancipatie en de histo-
rische en hedendaagse positie van vrouwen in de maatschappij. Daarnaast richt de afdeling zich 
op het zo compleet mogelijk verzamelen, bewaren, en toegankelijk maken van het erfgoed van de 
Nederlandse vrouwenbewegingen vanuit intersectioneel perspectief. Hiermee vormt de collectie 
van Atria een gedegen informatiebron voor historisch, hedendaags én toekomstig onderzoek en 
voor het actuele maatschappelijke, politieke en publieke debat.

Atria verzamelt bronnen, beheert en ontsluit deze en stelt ze actief ter beschikking, waardoor 
deze bronnen worden verbonden aan maatschappelijke vraagstukken en actuele debatten. De 
werkzaamheden zijn onder te verdelen in twee doorlopende activiteiten:
1. Collectioneren van publicaties, tijdschriften, archieven en beeldmateriaal – zowel analoog als 

digitaal – en het vervaardigen en onderhouden van databases.
1. Catalogiseren (ontsluiten) en inventariseren: het beschrijven van het gecollectioneerde materi-

aal door de invoer van metadata en het vervaardigen van archiefinventarissen.

Het accent ligt op:
1. Digitaal collectioneren (binnen de grenzen van de copyrightwetgeving);
2. Digitaliseren en fysiek beschikbaar stellen van materiaal uit de eigen collectie (binnen de 

grenzen van de copyrightwetgeving);
3. Aanvullend collectioneren voor projecten en activiteiten. Hierbij wordt specifieke aandacht 

besteed aan de vastgestelde speerpunten.

De in het Beleids- en werkplan voorgenomen outcome voor 2016-2017:
1. Digitalisering; versterking digitale infrastructuur en digitale toegankelijkheid;
2. Zichtbaarheid vergroten via de sociale media;
3. Verder versterken wetenschappelijke profilering.



28

Bronnen van verandering
Wegens de herziening van het subsidiestelsel werd in 2017 o.a. het programmadocument 
Bronnen van Verandering opgesteld, waarin voor vijf jaar subsidie wordt gevraagd voor de 
erfgoedfunctie van Atria, voor het in stand houden en verder ontwikkelen van het archief 
en de bibliotheek. Hierin is een de Theory of Change ontwikkeld, waarbij ingezet wordt op 
het doorbreken van stereotype beeldvorming en het vergroten van sociale acceptatie van 
gendergelijkheid en diversiteit. Als erfgoedinstelling doet Atria dit door bronnen te verza-
melen, te beheren en te ontsluiten en actief ter beschikking te stellen en op die manier deze 
bronnen te verbinden aan maatschappelijke vraagstukken en actuele debatten met het oog 
op de toekomst. Atria wil met de bibliotheek- en archieffunctie bijdragen aan een samenle-
ving waarin genderverhoudingen continu in beweging zijn naar meer gelijkheid in diver-
siteit, daarbij gebruikmakend van verzamelde bronnen en erfgoed; een samenleving waar 
het besef bestaat dat gender- en LHBTI-gelijkheid geen vanzelfsprekendheden zijn maar 
verworvenheden uit het verleden; een samenleving waarin jonge generaties voortbouwen 
op hetgeen er bereikt is in het verleden en die kennis ook weer doorgeven aan een volgende 
generatie; een samenleving waarin burgers kritisch in het leven staan en feiten van fictie 
weten te onderscheiden. Deze wensen sluiten aan bij de ambitie van het ministerie van 
OCW om gendergelijkheid en LHBTI gelijkheid in de Nederlandse samenleving te bevorde-
ren.

Atria kiest: collectievormingsbeleid 2018-2021
In 2017 kwam er een nieuw beleidsplan voor de collectievorming tot stand, getiteld Atria 
kiest. Collectievormingsbeleid 2018-2021. Dit beleidsplan formuleert de selectiecriteria voor 
het archief en de bibliotheek voor de periode 2018-2021 binnen de actuele context waarin 
Atria zich op dit moment bevindt en met het oog op de continuïteit. De exponentiële groei 
van de digitalisering heeft andere mogelijkheden geopend, al hebben die vooral betrekking 
op wat er gebeurt ná acquisitie: op het duurzaam opslaan, beschrijven en ter beschikking 
stellen van collecties. De inhoudelijke criteria voor het verzamelen zijn, ook na kritische 
beschouwing, in 2017 dezelfde als in 2011, het jaar waarin het vorige beleidsplan werd 
opgesteld. 
Hieronder volgt een overzicht van activiteiten die vallen onder de afdeling Collecties. Een 
overzicht van ontvangen en beschreven aanvullingen op het archief en de groei van de col-
lectie is te vinden in bijlage 4.1.

2.1.1 Bibliotheek
Acquisitie 
In 2017 zijn 1.106 boeken en documenten (zogenaamde ‘grijze literatuur5’) gekocht of via 
schenking verworven. Daarmee komt het totaal aantal publicaties op 108.848. Eind 2017 
had de bibliotheek 192 abonnementen op lopende tijdschriften, dat zijn er 31 minder dan 
in 2016. Het betreft tijdschriften die opgeheven zijn. 
Rond publicaties die in de collectie worden opgenomen, organiseert Atria regelmatig bij-
eenkomsten. In 2017 was dit onder andere rond de opname van White Innocence van Gloria 
Wekker, Dolle Mythes van Linda Duits en Feminisme: terug van nooit weggeweest van Anja 
Meulenbelt. 

5 Publicaties die niet via de erkende uitgeverij en boekhandel worden verspreid, zoals scripties, rapporten 
en dissertaties.



29

Digitalisering van de bibliotheekcollectie
Na de goedgekeurde aanvraag in het eerste boekentraject (284 titels) over vrouwenarbeid in 
de periode tot 1940 heeft dit jaar de materiaalanalyse en het verzamelen van de metadata 
van dit materiaal plaatsgevonden. Deze zijn begin september op transport gesteld voor 
digitalisering. Het gaat om bijzondere en vaak unieke titels, zoals ‘Prinses Wilhelmina en 
hare dochter prinses Louise’ uit 1910, geschreven door Johanna Naber en ‘De ontsluierde 
Turksche vrouw’ uit 1935, geschreven door W. Wijnaendts Francken-Dyserinck.

2.1.2 Archief
Archief Aletta Jacobs opgenomen als UNESCO-erfgoed
Het archief van Nederlands meest bekende en prominente feministe Aletta Jacobs is in 
2017 erkend als Unesco erfgoed en in UNESCO Memory of the World opgenomen. Het 
archief van Aletta Jacobs laat via zowel afbeeldingen, objecten als documenten de Neder-
landse en internationale strijd voor vrouwenrechten zien. Het archief is sinds 1936 in bezit 
van Atria. In 2003 keerde nog een aantal archiefstukken terug uit Moskou. Met UNESCO 
Memory of the World stimuleert Unesco het behoud en de toegankelijkheid van documen-
tair erfgoed dat authentiek, uniek, onvervangbaar en van wereldbetekenis is en daarmee 
van uitzonderlijke waarde. De opname van het archief genereerde veel aandacht van de 
media. In december 2017 werd tijdens een feestelijke bijeenkomst in de bibliotheek van 
Atria de opname gevierd. 

Tijdens de feestelijke bijeenkomst op 12 december ter ere van de opname van het 
archief van Aletta Jacobs als UNESCO-werelderfgoed onthulde directeur van het 
Nationaal Archief Marens Engelhard de op maat gemaakte poster. Tijdens zijn toe-
lichting benadrukte hij het belang van (digitaal) archiveren: ‘Het archief van Aletta 
Jacobs is relevanter dan ooit in deze tijd van nieuwe stemmen binnen het feminisme 
en laat daarmee het belang van archiveren zien’. 

Acquisitie archieven
Atria verzamelt archieven op grond van een dynamische lijst van mogelijk voor de collectie 
interessante archiefvormers. Op basis hiervan worden archieven proactief geworven. Het 
gaat erom een bronnenbestand op te bouwen dat zicht geeft op de belangrijkste ontwik-
kelingen in de geschiedenis van vrouwenbewegingen en van de positie van vrouwen in 
Nederland.

De acquisitie concentreert zich op die gebieden, groepen en periodes die echt gaten verto-
nen. Op de punten waar de collectie al rijkelijk veel te bieden heeft, zal zeer terughoudend 
worden omgegaan met de opname van nieuw materiaal. Diversiteit blijft een belangrijk 
aandachtspunt, ook bij acquisitie.

In 2017 is 26 meter bruto archief binnengekomen en zijn drie egodocumenten ontvan-
gen. In 2017 is minder archief verzameld dan het gemiddelde, omdat er in 2016 veel meer 
dan het gemiddelde van 40 meter per jaar was binnengekomen. De archiefcollectie op 31 
december 2017 meet 1.540 meter, inclusief 28,25 meter egodocumenten. Zie bijlage 4.1. 

Het archief van Women for Water Partnership (WfWP) werd in januari 2017 over-
gedragen aan Atria: zo’n 90 ordners met papier, dozen met foto’s, affiches en enkele 



30

voorwerpen. WfWP is een uniek verbond van vrouwenorganisaties en netwerken, 
dat vrouwelijk leiderschap in zo’n 100 landen met voornamelijk lage en middenin-
komens in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en de Caraïben en in Europa verenigt. Ze 
bereiken zo meer dan een miljoen vrouwen. WfWP gebruikt water als ingang voor 
empowerment van vrouwen. Het is opgericht in 2004 en er zijn 27 organisaties bij 
aangesloten (www.womenforwater.org). 

Inventarisatie archieven
De bewerkingen van in totaal 55 meter bruto archief is in 2017 afgerond en er zijn drie ego-
documenten beschreven. Zie bijlage 4.1. 

Digitalisering archieven
In december 2017 is het archief van Willemijn Posthumus-van der Goot, één van de 
oprichtsters van het IAV, naar het digitaliseringsbedrijf gegaan. 

Bruiklenen
In 2017 zijn diverse archiefstukken in bruikleen gegeven:
• Aan Fotomuseum Rotterdam; een mapje met ansichtkaarten ‘Baas in eigen buik’, uitge-

geven door Feministische Uitgeverij Sara, 1978; 
• Aan Gemeentearchief Zaanstad; een feestrok en foto; 
• Aan het Zuiderzeemuseum het affiche ‘Een sociale zaak’. 

Beeldarchief
Het beeldarchief is in 2017 met 215 items gegroeid. 279 items zijn ontsloten. Zie bijlage 4.1. 
voor een overzicht. Met het oog op de viering van 100 jaar Vrouwenkiesrecht 2017-2019 zijn 
de beschrijvingen van circa 500 foto’s op het gebied van vrouwenkiesrecht aangevuld met 
informatie. 

Digitalisering
Bijna 60 objecten zijn beschreven en gefotografeerd, het merendeel betreft buttons maar 
ook een spandoek van ca 4m x 1,4 m en een motorpak met Amazone-teken uit de jaren 
tachtig.

Levering van beeldmateriaal 
Begin 2017 is veel beeldmateriaal, voornamelijk foto’s, van Johanna Westerdijk toegezon-
den aan bijvoorbeeld het Universiteitsmuseum Utrecht, het Lab voor Schimmelcultures en 
de Directie Emancipatie van het ministerie van OCW ter voorbereiding op de herdenking 
van Johanna Westerdijk en 100 jaar vrouwelijke hoogleraren. In 2017 zijn veel media voor-
zien van beeldmateriaal (zie bijlage 4.1.). 

Oral history 
De oral history interviews vormen een aparte collectie. Het betreft interviews volgens de 
wetenschappelijke oral history methode – in beeld en geluid – met vrouwen die belangrijk 
zijn voor de geschiedenis van vrouwen en/of de vrouwenbewegingen en die over hun per-
soonlijke of maatschappelijke activiteiten vertellen in de context van hun levensverhaal. 
Oral history projecten zijn arbeidsintensief en vergen een lange doorlooptijd. Voor duur-
zame opslag van de interviews op streaming servers wordt nauw samengewerkt met Data 
Archiving en Networked Service (DANS) van de Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen (KNAW). Zie verder onder ‘wetenschap’.

http://www.womenforwater.org
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Versterking netwerk collecties
In 2017 heeft Atria zijn netwerk op het gebied van bibliotheek en erfgoed versterkt middels 
overleg met onder andere redacteuren van Amsterdam University Press en Uitgeverij Ten 
Have, programmamakers van De Balie en de samensteller van KRO-NCRV en NTR.

2.2 Onderzoek en wetenschap

Atria heeft als kennisinstituut nauwe banden met wetenschap en onderzoek. Hoogwaar-
dige kennis is noodzakelijk om als instituut gezaghebbend en agenderend te zijn in het 
maatschappelijke debat op het terrein van vrouwen, diversiteit en emancipatie. Atria 
voert op eigen initiatief beleidsgericht en toegepast wetenschappelijk onderzoek uit en 
acquireert actief onderzoeksprojecten bij nationale en Europese instellingen. Daarnaast 
richt Atria zich op actieve verspreiding van onderzoekskennis bij relevante doelgroepen 
(maatschappelijke valorisatie). Atria ontwikkelt in nauwe samenwerking met wetenschap-
pers disseminatie-activiteiten. Door de onderzoeks- en stagefaciliteiten bij Atria speelt het 
instituut een grote rol in de opleiding van universitaire studenten.

In 2017 is  op verschillende manieren de wetenschappelijke profilering van Atria  in het 
algemeen versterkt.

Eerder zijn voor de periode 2016-2017 de volgende resultaten (outcome) meer specifiek gede-
finieerd. Zij worden hierna voor 2017  beschreven: ontwikkeling en promotie van histo-
risch wetenschappelijk onderzoek (2.2.1), van sociaal-wetenschappelijk onderzoek (2.2.2), 
doorontwikkeling van de kring geaffilieerde onderzoekers (2.2.3), versterking onderzoeks-
profilering en –acquisitie en het uitbreiden van maatschappelijk partnerschap in weten-
schappelijke projecten (2.2.4).

2.2.1 Ontwikkeling van historisch onderzoek
Yearbook of Women’s History
Atria deed onderzoek en leverde een hoofdstuk aan voor het 36ste peer reviewed academi-
sche tijdschrift Yearbook of Women’s History over Gender and Food met de titel “Serving 
morality on a platter: moral imperatives and cultural repertoires in writings on food in the 
Dutch women's magazine Margriet”. 
Atria is gastredacteur van de 37e editie van het Yearbook of Women’s History met het thema 
‘Gender and Archiving’; over de betekenis van het archiveren van de vrouwenbeweging 
toen, nu en in de toekomst. Presentatie van het jaarboek staat gepland voor februari 2018. 

Johanna Naberprijs 2017
Atria en de Vereniging voor Gendergeschiedenis (VVG) organiseerden op 21 april de eerste 
Gendergeschiedenis dag. Tijdens deze dag vond de uitreiking plaats van de Johanna 
Naberprijs voor de beste afstudeerscriptie op het gebied van vrouwen- en/of gendergeschie-
denis. Doel van de prijs is om onderzoek op het gebied van vrouwen- en gendergeschiedenis 
te bevorderen. De jury bestond uit Mieke Aerts (hoogleraar moderne politieke geschiedenis 
van Nederland aan de UvA), Gita Deneckere (hoogleraar sociale geschiedenis aan de Uni-
versiteit van Gent) en Maite Karssenberg (winnares Johanna Naberprijs 2016). Door de jury 
werd een keuze gemaakt uit zes inzendingen. In 2017 won Lore Goovaerts, met haar scrip-
tie ‘Het glazen plafond doorbroken? De eerste generatie vrouwelijke hoogleraren aan de 
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UGent, een oral history project’. Lore Goovaerts ontving een bedrag van 500 euro en kreeg 
de gelegenheid een artikel te schrijven voor het tijdschrift Historica.

In Goovaerts scriptie staan de levensverhalen centraal van vrouwen die er in de 
tweede helft van de twintigste eeuw in slaagden om door te dringen tot de hoogste 
wetenschappelijke rangen aan de universiteit van Gent. Het juryrapport spreekt 
van een scriptie die zowel maatschappelijk als wetenschappelijk zeer relevant is. [...]
Maatschappelijk relevant, want tot op de dag van vandaag is een dergelijk succes 
voor veel te weinig vrouwen weggelegd en moet er nog steeds druk worden uitgeoe-
fend op de Nederlandse en Belgische universiteitsbestuurders om vrouwen dezelfde 
carrièrekansen te bieden als mannen. Wetenschappelijk relevant, want naast het 
statistisch materiaal waarmee beleidsnota’s vaak worden ondersteund weten we 
eigenlijk maar heel weinig over hoe vrouwen zelf het wel en wee van hun loopbaan 
hebben beleefd. Lore Goovaerts heeft volgens de jury een methodologisch en inhou-
delijk uitmuntend werkstuk geleverd. Het doet de historische levenservaring van 
succesvolle vrouwelijke wetenschappers recht en scherpt bovendien ons aller zicht 
op iets wat toch eindelijk eens echt geschiedenis zou moeten worden: het glazen 
plafond in de universiteit.6 

Jaarlijkse Rosa Manus Lezing
Met de instelling in 2016 van een jaarlijkse lezing wil Atria wetenschappelijke ontwik-
kelingen die relevant zijn voor het terrein van de vrouwen- en gendergeschiedenis vanuit 
een internationaal perspectief kritisch belichten en zo de herinnering aan Rosa Manus als 
mede-oprichtster van het IAV en de betekenis van haar werk levend houden. De lezingen-
serie is een eerbetoon aan een vrouw die van historische betekenis is geweest voor de ont-
wikkeling van de positie van vrouwen. De in 2017 geplande lezing werd in verband met de 
beschikbaarheid van de spreker uitgesproken in januari 2018.

2.2.2 Ontwikkeling van sociaal-wetenschappelijk onderzoek
Beeldvorming transgenders in de media
De beeldvorming van transgender personen verandert snel: van de focus op begrip voor het 
transitieproces naar het portretteren van mensen die niet in de hokjes m/v willen passen. 
In 2016 deed Atria onderzoek naar de beeldvorming van transgenders in de media, in een 
selectie van geschreven media en tv-programma’s in de afgelopen 25 jaar. Op basis van 
trends in de media werden onder andere zes ‘transgender scripts’ gedefinieerd, terugke-
rende verhaallijnen om ‘de transgender’ te omschrijven. In 2017 zijn de resultaten gepre-
senteerd tijdens een meet-up bij Atria waar 58 journalisten, beleidsmakers en transper-
sonen aan deelnamen en waar de factsheet ‘Transgender en beeldvorming in Nederland 
1991-2016’ werd gelanceerd. De makers en redactieleden van programma's als Hij is een zij 
en Love me gender namen deel aan de meet-up.  

Media-analyse naar aanleiding van uitspraken van Donald Trump 
Atria deed onderzoek naar het narratieve repertoire in media framing van de uitspraken 
van Donald Trump. Zo werd onderzocht wat de reacties waren op zijn uitspraak “You can 
grap them by the pussy”, zoals de twitteractie #NotOkay. Hiervoor werd een media-analyse 
gedaan en werd de berichtgeving onderzocht in Trouw, De Telegraaf, NRC en The New York 
Times. Delen van de resultaten van dit onderzoek zijn verwerkt in de oratie van prof. dr. 
Renée Römkens bij de aanvaarding van de bijzondere leerstoel vanwege Atria aan de UvA 
(Bestemd voor binnenlands gebruik, 3 maart 2017). 

6 Fragment uit het juryrapport Johanna Naberprijs 2017
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Cybergeweld
In 2016 deed Atria een wetenschappelijk literatuuronderzoek naar aard en omvang van 
cybergeweld tegen vrouwen en meisjes. Dit literatuuronderzoek vormt de basis voor de 
factsheet over online seksuele intimidatie dat in juli 2017 is gepubliceerd en op de site van 
Atria online beschikbaar is. 

Onderzoek in het kader van leerstoel vanwege Atria aan de UvA – Gendergerelateerd geweld
In het kader van de benoeming tot bijzonder hoogleraar Gender Based Violence aan de 
Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amster-
dam (UvA) heeft Renée Römkens 3 maart 2017 de intreerede uitgesproken: Bestemd voor 
binnenlands gebruik. De invloed van vrouwen- en mensenrechtenbeweging op debat en 
aanpak gendergerelateerd geweld in Nederland. De oratie is gedrukt, online beschikbaar 
op de site van Atria en als wetenschappelijke publicatie verschenen in het Tijdschrift voor 
Sociologie. 

Op 8 december 2017 hebben Atria en de UvA in het kader van de UvA-leerstoel een interna-
tionaal symposium georganiseerd aan de UvA met internationaal gerenommeerde spre-
kers over Human rights and gender based violence. International developments. Teksten van 
de keynote lezingen zijn gepubliceerd op de website van Atria.

In de tweede helft van 2017 is ten behoeve van het onderzoek naar ‘Attitudes ten aanzien 
van partnergeweld’ in samenwerking met Blijf Groep en met medewerking van onder-
zoeksbureau Motivaction het onderzoeksdesign ontwikkeld, de dataverzameling uitge-
voerd en zijn vanuit Atria de eerste data-analyses uitgevoerd en concept-verslaglegging 
geschreven (publicatie in januari 2018).

Onderzoeksalliantie rond het thema Gender en geweld
De in 2016 gestarte onderzoeksalliantie ‘Gender en geweld’ wordt als platform en infor-
meel netwerk voortgezet. Formele allianties die in 2017 in het kader van het nieuwe subsi-
diestelsel zijn ontwikkeld, zijn primair richtinggevend voor vervolgactiviteiten.

Extern gefinancierde onderzoeken
Behalve de hiervoor genoemde wetenschappelijke onderzoeksprojecten waar Atria de dis-
seminatiepartner in was, voerde Atria nog een aantal projecten uit die extern gefinancierd 
zijn. Voor een overzicht van deze onderzoeken, zie bijlage 4.3.

Publicaties
Medewerkers van Atria verzorgden diverse publicaties naar aanleiding van onderzoeken, 
zowel publicaties van onderzoeksresultaten van Atriastudies als besprekingen van onder-
zoek door derden. Voor een overzicht, zie bijlage 4.6. 

2.2.3 Acquisitie wetenschappelijk onderzoek en samenwerking geaffilieerde onder-
zoekers 
In 2017 heeft Atria actief ingezet op de versterking van de acquisitie van wetenschappelijk 
onderzoek (zie bijlage 4.3). Daartoe wordt nauw samengewerkt met een aantal geaffilieerde 
onderzoekers die op flexibele basis een bijdrage leveren aan acquisitie en uitvoering van 
onderzoek. Het betreft een interdisciplinaire groep - sociaalwetenschappelijk, juridisch of 
historisch - die door de inhoud van hun expertise en werkzaamheden nauw verbonden is 
met het werkterrein van Atria. In de praktijk werken ze samen met Atria, via onderwijs, 
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advisering of het verzorgen van lezingen. Voor een overzicht van de wetenschappelijke 
publicaties en lezingen van de geaffilieerde onderzoekers, zie bijlage 4.5. De geaffilieerde 
onderzoekers in 2017 waren Prof. Dr. Francisca de Haan, Dr. Mr. Fleur van Leeuwen, Prof. 
Dr. Gloria Wekker, Dr. Claartje Vinkenburg en Prof. Saskia Wieringa.  
Ook Atria-medewerkers zijn geaffilieerd onderzoeker bij universitaire instellingen. Zoals 
aangegeven is Atria’s directeur verbonden aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), 
Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen als bijzonder hoogleraar. De weten-
schappelijke onderzoekers van Atria zijn ook verbonden aan het Institute for Social Science 
Research Amsterdam (AISSR) en de Amsterdam Research Centre for Gender and Sexuality  
(ARC-GS ) en de Universiteit van Amsterdam.

2.2.4  Wetenschappelijke kennisdisseminatie en Atria als maatschappelijk partner
Atria heeft ook in 2017 als communicatie- en disseminatiepartner bijgedragen aan ver-
schillende wetenschappelijke onderzoeksprojecten. Voor meer informatie over deze weten-
schappelijke onderzoeksprojecten, zie ook bijlagen 4.3.2. (Extern gefinancierde projecten 
- onderzoek en advies) en 4.5 (Wetenschap).

GRACE
Atria is een van de consortiumpartners van ‘GRACE: Gender and Cultures of Equality’, een 
groot internationaal wetenschappelijk project in het kader van European Union Horizon 
2020. Atria was op 25 en 26 september host van de mid-term review, waarin alle Early Stage 
Researchers van het consortium de voortgang van hun onderzoek presenteerden. 

Huwelijkse gevangenschap
Atria is disseminatiepartner van het meerjarig multidisciplinair onderzoeksproject 
‘Huwelijkse gevangenschap: bruggen bouwen tussen religie en wetgeving’ van de Univer-
siteit Maastricht. De andere maatschappelijke partners van het project zijn Vluchtelingen-
Organisaties Nederland, stichting Landelijke Werkgroep Mudawwanah en stichting 
Proefprocessenfonds Clara Wichmann. December 2017 verscheen de eindrapportage van 
het eerste deel van een onderzoeksproject van de Universiteit Maastricht naar huwelijkse 
gevangenschap: Wel gescheiden, niet gescheiden? Een empirisch onderzoek naar huwelijkse 
gevangenschap in Nederland. Atria verspreidde deze eindrapportage in zijn netwerk. 

Geschiedenis emancipatiebeleid
Atria heeft in 2017 onderzoek verricht ten behoeve van de boekpublicatie Van privépro-
blemen tot overheidszorg: emancipatiebeleid in Nederland van de schrijvers Anneke van 
Doorne-Huiskes, Antia Wiersma, Joop Schippers en Renée Römkens. Het boek is in novem-
ber 2017 bij Atria officieel aangeboden aan Jeltien Kraaijeveld-Wouters, en Hedy d’Ancona 
als bewindspersonen van het eerste uur op het terrein van emancipatiebeleid, en Mariëtte 
Hamer en Jacqueline Prins die in de 21ste eeuw een rol spelen in het Nederlandse emanci-
patiebeleid. Het boek is aanleiding geweest voor de start van de eerste lezingenserie onder 
de titel Winter School bij Atria in 2018, waarbij 50 jaar emancipatiebeleid het thema is.

Hoe is het begonnen, dat emancipatiebeleid en waarom? [...] De tijd was rijp, 
inderdaad. Verschillende gebeurtenissen wezen daarop. In de tweede helft van de 
jaren zestig kwamen algemene protestbewegingen op tegen vastgelegde rollen en 
gedragsvoorschriften. Meer specifiek ging het over het onbehagen bij de vrouw, 
beschreven door Joke Smit, een onbehagen dat zijn uitdrukking vond in de oprich-
ting van bewegingen als MVM en Dolle Mina.7 

7 Van privéprobleem tot overheidszorg. Emancipatiebeleid in Nederland. Anneke van Doorne-Huiskens, 
Renée Römkens, Joop Schippers, Antia Wiersma, Lecturium, 2017
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Wetenschappelijke advisering
De directeur van Atria bekleedt als wetenschappelijk expert diverse adviesfuncties. Zij 
is lid van de Adviesraad van het Tijdschrift voor Genderstudies. Tevens is zij lid van de 
expertgroep gendergerelateerd geweld van EIGE, lid van het European Network of Gender 
Experts (ENEGE-netwerk) en adviseert zij Fundamental Rights Agency, FRA op het gebied 
van gendergerelateerd geweld. 

2.3 Advies

De werkzaamheden van het onderdeel advies zijn onder te verdelen in twee doorlopende 
activiteiten: 
1. Informatie & advisering: het verzamelen en verspreiden van publieks- en praktijkge-

richte informatie over (actuele en historische aspecten van) emancipatie/diversiteit;
2. Beleidsadvies en –ondersteuning: monitoring en advisering van overheid, politieke en 

maatschappelijke organisaties bij de ontwikkeling en implementatie van emancipatie-
beleid.

Het Nederlands emancipatiebeleid is leidraad in de activiteiten. Daarnaast spelen Euro-
pese en andere internationale wettelijke kaders en beleidsinstrumenten over de positie 
van vrouwen een belangrijke rol in uitvoering van de werkzaamheden (zoals het VN-
Vrouwenverdrag, UN Beijing Platform for Action, de ‘Roadmap for Gender Equality’ van de 
Europese Commissie en het Verdrag van Istanbul van de Raad van Europa).
in 2016 en 2017 werkte Atria aan de volgende resultaten (outcome):
1. Gerichte beleidsadvisering op de beleidsterreinen die volgen uit de speerpunten;
2. Uitbrengen van een of meerdere agenderende publicaties;
3. Vertalen en actief uitdragen van onderzoeksresultaten naar beleidsadviezen.

Atria gaf in 2017 gevraagd en ongevraagd beleidsadvies aan verschillende instellingen en 
organisaties. Deels was dit na (persoonlijke) verzoeken, deels op basis van de maatschap-
pelijke en politieke actualiteit. De adviezen varieerden van het reageren op wetsvoorstel-
len of leveren van input op voorgenomen programma’s tot gedetailleerde en onderbouwde 
adviesbrieven aan kabinet en Tweede Kamer. Omdat de verkiezingen voor de Tweede 
Kamer in maart plaatsvonden en de formatie pas eind oktober tot stand kwam, was het 
jaar qua nationale beleidsadvisering een bijzonder jaar. Veel onderwerpen werden contro-
versieel verklaard, waardoor veel besluitvorming ‘stil’ lag. Het regeerakkoord gaf daarente-
gen een goede mogelijkheid het nieuwe kabinetsbeleid kritisch tegen het licht te houden.  

Een regulier terugkerende internationale activiteit is de coördinerende rol die Atria ver-
vult in de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de jaarlijkse vergadering van Com-
mission on the Status of Women (CSW) van de Verenigde Naties (VN) in New York. In het 
kader van de disseminatie van onderzoekskennis is in 2017 gewerkt aan onder andere de 
publicatie van factsheets en de organisatie van expertmeetings.

Hieronder volgt een overzicht van activiteiten die vallen onder de afdeling Onderzoek & 
Advies. Een overzicht van lezingen, presentaties, workshops en trainingen is te vinden in 
bijlage 4.6.
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2.3.1 Beleidsgerelateerde advies- en onderzoekswerkzaamheden 
Atria analyseerde rond diverse thema’s de resultaten van onderzoek en beleid dat invloed 
heeft op de positie van vrouwen en meisjes. Dit resulteerde in verschillende beleidsadvie-
zen, zowel op nationaal als op internationaal niveau. Ook was Atria medeondertekenaar 
van pleidooien of adviezen van doelverwante organisaties. 

Nationale beleidsgerelateerde adviezen
Adviezen aan de Tweede Kamer
Zoals vermeld werden als gevolg van verkiezingen voor de Tweede Kamer en een lang-
durig formatieproces veel onderwerpen controversieel verklaard. Er was om die reden 
weinig gelegenheid om advies uit te brengen aan de diverse Kamerleden of Kamercom-
missies. Zodra op 11 oktober het regeerakkoord beschikbaar was, heeft Atria een eerste 
reactie hierop gestuurd naar de woordvoerders emancipatie van politieke partijen in de 
Tweede Kamer. De brief ging in op de thema’s Geslachtsregistratie, Geweld tegen vrouwen, 
Arbeidsparticipatie, Zwangerschapsdiscriminatie, Genderstereotypering en Vertegen-
woordiging.

Op 27 oktober stuurde Atria een uitgebreidere analyse van het regeerakkoord naar de frac-
tievoorzitters en woordvoerders emancipatie van de politieke partijen in de Tweede Kamer 
als voorbereiding op het kamerdebat over de regeringsverklaring. Er werd dieper ingegaan 
op de volgende thema’s: Veiligheid, Genderstereotypering, Arbeid en Zorg, Vertegenwoordi-
ging in politiek en top bedrijfsleven en wetenschap.

Na de verkiezingen heeft Atria alle woordvoerders Emancipatie van de in de Tweede Kamer 
verkozen politieke partijen een uitnodiging tot een kennismaking gedaan. Uiteindelijk 
heeft Atria op basis hiervan gesprekken gevoerd met de woordvoerders Emancipatie van 
CDA, 50 Plus, PvdA, SP, D66, GroenLinks, VVD en DENK.

Overige nationale adviezen
1. Advies m.b.t. wetsvoorstel Marcouch voor strafbaarstelling seksuele intimidatie
Als antwoord op het verzoek om bijdragen en reacties op het wetsvoorstel van dhr. Mar-
couch voor het strafbaar stellen van seksuele intimidatie, heeft Atria drie punten aange-
dragen ter onderbouwing van het voorstel, die tevens de effectiviteit van de strafbaarstel-
ling zouden kunnen verhogen. Het ging daarbij om het internationale kader, gendersensi-
tiviteit en de aanpassing van de definitie van seksuele intimidatie (18 april).
2. Bijdrage aan internetconsultatie m.b.t. wetsvoorstel over de deugdelijkheidseisen in het 
funderend onderwijs
Dit wetsvoorstel had als doel de administratieve verplichtingen in het funderend onder-
wijs te verlichten. Hierin werd voorgesteld om de verplichting tot een apart document met 
betrekking tot de evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende posities 
op te heffen. Atria heeft in de consultatie aangegeven dit niet wenselijk te vinden, omdat 
dit een noodzakelijk en effectief middel is om meer vrouwen in leidinggevende posities in 
het funderend onderwijs te verkrijgen (1 september).

Adviezen in samenwerking met anderen 
1. Atria heeft het manifest “Equal pay en echte banen voor vrouwen” van het FNV onder-

steund. Dit manifest is op 8 maart 2017 aangeboden aan Minister Bussemaker (OCW) 
en Mariëtte Hamer (voorzitter SER).

2. Atria heeft in samenwerking met Prodemos een handreiking voor het werven van 
meer vrouwelijke kandidaten in de lokale politiek ontwikkeld voor politieke partijen en 
gemeenteraden. De handreiking is op 17 mei 2017 aangeboden aan de politieke partijen 
en gemeenten.
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3. Atria was medeondertekenaar van een brief in samenwerking met 23 andere organisa-
ties aan de informateur over vaderschapsverlof (30 maart 2017).

4. Ter introductie van het onderwerp seksuele reproductieve gezondheid en rechten heeft 
Atria in samenwerking met Rutgers, Movisie, NVVS, Soa Aids, FIOM, Seks HAG en GGD 
GHOR, de nieuwe woordvoerders Emancipatie van de Tweede Kamer een “Blije Doos” 
aangeboden (9 mei).

Bijeenkomsten/trainingen met gericht advies
1. Bij de bijeenkomst van de Werkgroep Informatievoorziening Grondrechten adviseerde 

Atria het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) over de voorlichting aan nieuwko-
mers over gendergelijkheid (7 juni).

2. Met betrekking tot het Project Women in Arts, Culture and MediAdvies van de Hertie 
School of Governance is advies gegeven over status van het genderbeleid en inzet voor 
gender mainstreaming en de verschillen tussen de creatieve cultuur domeinen en de 
media domeinen (18 juli). 

3. Bijeenkomst met Femme met betrekking tot hun actieonderzoek naar een 30-urige 
werkweek, geadviseerd over de opzet en haalbaarheid van hun onderzoek (12 oktober).

Internationale beleidsgerelateerde adviezen
Commission on the Status of Women
Atria trad ook in 2017, in nauwe samenwerking met WO=MEN, Dutch Gender Platform en 
de Nederlandse Vrouwenraad (NVR), op als coördinerend instituut voor het Nederlandse 
maatschappelijke middenveld in de opmaat, tijdens en na afloop van de Commission of the 
Status of Women (CSW). Eind 2017 is bij het ministerie van OCW, samen met WO=MEN 
en Netwerk VN-vrouwenvertegenwoordiging een subsidie aangevraagd en toegekend voor 
deze werkzaamheden in 2018 tot en met 2021. 

CSW61: Women’s Economic Empowerment in the changing world of work
De 61ste zitting van de VN-Commission on the Status of Women (CSW) vond plaats van 13 
tot 24 maart 2017 in New York. Centraal thema was ‘Women’s Economic Empowerment in 
the changing world of work’.
Ter voorbereiding zijn de volgende activiteiten ontplooid:
• Aanbevelingen van het Nederlands maatschappelijk middenveld verzameld en opge-

steld, met een focus op scholing, arbeidsomstandigheden, toegang tot productiemidde-
len en besluitvorming, migratie en marginale groepen;

• Briefing bij het ministerie van OCW en aanbieding van de aanbevelingen.

Tijdens de CSW was Atria actief op de volgende manieren:
• Deelname aan officiële en parallelle evenementen; 
• Dagelijkse briefing aan aanwezige leden van Nederlandse organisaties over onderhan-

delingsproces;
• Regelmatige terugkoppeling met leden van de Nederlandse delegatie;
• Verslagen in de vorm van blogs (9) en vlogs (7) op de website van Atria en via sociale 

media.

De ministeries van OCW en Buitenlandse Zaken organiseerden op 18 mei 2017 bij Atria de 
debriefing van de Nederlandse vrouwenorganisaties aanwezig bij de CSW.

Sinds het ontstaan van de Verenigde Naties maakt ieder jaar een Vrouwenverte-
genwoordiger deel uit van de Regeringsdelegatie naar de Algemene Vergadering 
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van de VN. Namens de Nederlandse vrouwen spreekt zij de regeringsleiders toe. 
Jamila Aanzi was VN Vrouwenvertegenwoordiger 2017. Atria gaf inhoudelijke 
input aan de VN vrouwenvertegenwoordiger, ter voorbereiding van haar speech 
voor de algemene vergadering van de VN in New York op 5 oktober 2017.

Voorbereiding CSW62
In het najaar van 2017 zijn Atria, WO=MEN en Dutch Gender Platform gestart met de 
voorbereidende activiteiten voor de CSW62. Het thema van de 62e CSW is “Challenges and 
opportunities in achieving gender equality and the empowerment of rural women and 
girls.” Op  19 december 2017 vond de eerste consultatie met het Nederlandse maatschappe-
lijk middenveld plaats bij Atria.

VN-Vrouwenverdrag: schaduwrapportage
Het VN-Vrouwenverdrag uit 1979 bepaalt dat iedere staat iedere vier jaar een verslag moet 
uitbrengen over de voortgang van het emancipatieproces en de naleving van het verdrag. 
In 2016 heeft de Nederlandse overheid hiervoor de zesde rapportage opgesteld. Non-gou-
vernementele organisaties (ngo’s) kunnen hun eigen commentaar geven op de regerings-
rapportages aan het VN Committee on the Elimination of All Forms of Discrimination 
Against Women (CEDAW). In Nederland doen ze dat via het Netwerk VN-Vrouwenverdrag, 
een overlegstructuur van verschillende vrouwen- en mensenrechtenorganisaties en onaf-
hankelijke experts. Atria participeert actief in dit netwerk en heeft inhoudelijk een bij-
drage geleverd aan de schaduwrapportage ‘Unfinished Business – Women’s Rights in the 
Netherlands’. Onderwerpen zijn onder andere: geweld tegen vrouwen, politieke participatie 
en arbeidsmarkt. De schaduwrapportage is ondertekend door 76 organisaties, waaronder 
Atria. 

Op 12 januari is bij Atria een debriefingsbijeenkomst voor het maatschappelijk midden-
veld gehouden naar aanleiding van de in november 2016 gevoerde dialoog. Op de confe-
rentie die door het ministerie van OCW werd georganiseerd n.a.v. aanbevelingen van de 
CEDAW, heeft Atria een inleiding gehouden over gendergerelateerd geweld en een inlei-
ding over politieke participatie van vrouwen. 

 Overige internationale beleid gerelateerde adviezen
1. Als belangrijke stakeholder heeft Atria een reactie gegeven op het concept “Country 

Report for the Netherlands” in het kader van het EIGE-project on gender-related challen-
ges in education (27 februari).

2. Atria heeft feedback gegeven op de programmatische focus voor het werk voor 2019 van 
de Fundamental Rights Agency (FRA) met suggesties voor additionele activiteiten voor 
de thema’s waarop FRA werkt (20 juli).

3. Voor de Raad van Europa heeft Atria een peer-review van parlementariërs in de Oekra-
ine gefaciliteerd. Het onderwerp van de review was het vergroten van de politieke parti-
cipatie van vrouwen in de politiek in Oekraïne (april-november).

Sparringpartner
Atria-medewerkers fungeren op basis van hun inhoudelijke expertise regelmatig als 
sparringpartner voor verwante organisaties, zoals EIGE of de SER. Bovendien is Atria lid 
geworden van het Fundamental Rights Platform, dat een adviserende functie heeft aan de 
Fundamental Rights Agency (FRA) van de Europese Unie.
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2.3.2 Artikelen op de website
Atria plaatst regelmatig nieuwsberichten met een duiding van het nieuws naar aanleiding 
van onderzoeken en publicatie van andere organisaties en maatschappelijke ontwikkelin-
gen: 
1. Reactie op ‘Leren van verschillen’, publicatie van Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) 

(6 april);
2. Reactie op het door de Tweede Kamer controversieel verklaren van het wetsvoorstel 

vaderschapsverlof (12 april) en het weer op de agenda zetten (26 juni);
3. Reactie op ‘Transgenderpersonen in Nederland’ publicatie van Sociaal en Cultureel 

Planbureau (SCP) (12 mei);
4. Reactie op ‘Flexibele arbeid en de gevolgen voor relatie- en gezinsvorming’ publicatie 

van het Centraal bureau voor de Statistiek (CBS) (28 september);

2.3.3 Factsheets
Via factsheets informeert Atria diverse doelgroepen kort en bondig over actuele onder-
zoeks- en beleidsthema’s. In 2017 publiceerde Atria 6 factsheets. In februari verscheen 
de factsheet “Transgender en beeldvorming in Nederland” naar aanleiding van het veel 
zichtbaarder worden van transgenders in de media. In maart verscheen speciaal voor de 
Tweede Kamer verkiezingen 2017 de “genderscan van de verkiezingsprogramma’s” waarin 
deze werden vergeleken op emancipatie gerelateerde onderwerpen.  In juli verscheen 
“Online seksuele intimidatie”; als een reactie op de toename van confrontatie met ver-
ruwing en intimidatie in de digitale wereld. Kort daarna volgde “Kiezen voor techniek”. 
Meisjes en jonge vrouwen kiezen steeds vaker voor een technische opleiding en werk. Toch 
blijft het aantal vrouwen in de techniek en ICT ver achter bij het aantal mannen. Ter gele-
genheid van Prinsjesdag bracht Atria de factsheet “Vrouwen in de politiek” uit. De afge-
lopen 100 jaar is het aantal vrouwen in de politiek gestaag toegenomen, maar de laatste 
5 jaar lijkt er sprake te zijn van stagnatie of zelfs achteruitgang. In november verscheen, 
naar aanleiding van de Equal Pay Day, de factsheet “Loonkloof”. In Nederland is het 
gemiddelde beloningsverschil 16,1% (Eurostat). 

De factsheets zijn verspreid via reguliere communicatiekanalen van Atria. Daarnaast zijn 
ze verstuurd naar de abonnees op de factsheetattendering en ter kennisgeving aan leden 
van de Tweede Kamer.

2.3.4 Expertmeetings
Expertmeetings zijn voor Atria een waardevolle manier om met professionals en andere 
deskundigen een beleids- of onderzoeksthema uit te diepen. 

In 2017 organiseerde Atria de volgende expertmeetings:
1. 12 januari - Debriefingsbijeenkomst schaduwrapportage VN Vrouwenverdrag
2. 17 februari – actieonderzoeksbijeenkomst over gendernormen (voor de Alliantie Gender-

diversiteit)
3. 23 februari – meet-up over Transgender en beeldvorming
4. 12 mei - F-lab met Amina Wadud 
5. 18 mei - Debriefing CSW61 met de regeringsdelegatie en het maatschappelijk midden-

veld
6. 19 & 20 oktober - Expertmeeting Trans en Media
7. 19 december – Consultatiebijeenkomst CSW62 met maatschappelijk middenveld
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In 2017 namen medewerkers van de afdeling Onderzoek & Advies deel aan een groot 
aantal expertmeetings, debatten en congressen op uitnodiging van andere organisaties in 
Nederland en buitenland. Middels deelname participeert Atria actief in actuele debatten, 
positioneert zich als kennisinstituut en breidt zijn netwerk actief uit.

2.4 Data- en informatiemanagement

Het organisatieonderdeel data- en informatiemanagement is verantwoordelijk voor de 
technische infrastructuur van het instituut, inclusief de website. Belangrijke taken hierbij 
zijn:
1. (Door)ontwikkelen en beheren van technische infrastructuur;
2. Optimaliseren van de vindbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van collecties 

en overige kennis en informatie van Atria;
3. Proactief signaleren en vertalen van trends en ontwikkelingen, o.a. door actief onder-

houden en uitbreiden van professionele netwerken.

Voor de beleidsperiode 2016-2017 zijn de volgende resultaten (outcome) gedefinieerd:
1. Digitalisering van relevante collectieonderdelen passend binnen de inhoudelijke speer-

punten plus opname van digital born archieven;
2. Mede vormgeven van de ‘nationale digitale strategie’;
3. Participeren in verschillende landelijke en internationale samenwerkingsverbanden die 

erfgoed digitaal toegankelijk maken.

In hoofdstuk 4 is per kernactiviteit de outcome in relatie tot activiteiten aangegeven. 

In 2017 is met name ingezet op de digitale toegankelijkheid van de collectie en een toe-
komst bestendige informatiearchitectuur om de kennis en collecties van Atria duurzaam 
zichtbaar, houdbaar en bruikbaar te houden.

2.4.1 Toegankelijkheid van de collectie
Binnen Bronnen van Verandering, het programma waarin de komende 5 jaar de erfgoed-
functie van Atria uitgevoerd gaat worden, is het de ambitie van Atria om als een knoop-
punt te fungeren op het vlak van gender, emancipatie en vrouwengeschiedenis. Dit wordt 
gerealiseerd door de collectie van Atria én die van andere instellingen beter doorzoekbaar 
en zichtbaar te maken en door aan te sluiten bij (inter)nationale ontwikkelingen.
 
De zichtbaarheid en vindbaarheid van bronnen van gender- en vrouwengeschiedenis is 
binnen vele instellingen en collecties niet optimaal. Reden is dat niet alleen in de verza-
meling maar óók in de ontsluiting van veel collecties, traditioneel te weinig aandacht is 
geweest voor gender en de rol en positie van de vrouw. Daarbij maakt de enorme versprei-
ding van relevante bronnen het lastig om een zo volledig en rijk mogelijk beeld te krijgen 
van de vrouwenbeweging.
 
Gender Heritage Connection 
Atria heeft zich tot doel gesteld hier verbetering in te brengen. Hiertoe participeert Atria 
actief in het Netwerk Digitaal Erfgoed (DEN), een initiatief van het ministerie van OCW, 
om ervoor te zorgen dat digitale collecties beter beschikbaar en zichtbaar worden, ook 
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buiten de erfgoedsector. Binnen dit netwerk neemt Atria de coördinatie op zich van het 
thematisch beheer van genderbronnen. Beoogd resultaat is de oprichting van één centrale 
plek waar alle verspreide collecties in Nederland en internationaal over gender en vrou-
wengeschiedenis zijn samengebracht en op innovatieve wijze beschikbaar zijn gesteld: de 
Gender Heritage Connection (GHC). Tijdens de nieuwjaarsborrel van 2017 is de start van de 
GHC gepresenteerd.
De GHC wordt het geheugen van de vrouwenbeweging met de blik op de toekomst. Met de 
GHC wil Atria een vollediger verhaal vertellen door reeds goed ontsloten maar verspreide, 
en óók nog onbekende relevante bronnen bijeen te brengen, te verbinden en te verrijken.
 In 2017 is Atria gestart met het uitwerken van de GHC en zijn de digitale collecties van 
Atria gekoppeld aan andere landelijke termenbronnen, zoals Netwerk Oorlogsbronnen. Er 
is een application programming interface (API) gerealiseerd voor uitwisseling met Europe-
ana.

2.4.2 Thesaurus
In het kader van de Gender Heritage Connection (GHC) is de Vrouwenthesaurus in Pool-
party gezet. De Vrouwenthesaurus is zo wereldwijd verbonden met andere thesauri. 
Dit is mogelijk met het programma SKOS (Simple Knowledge Organization System). Het 
programma zorgt ervoor dat gestructureerde gegevens op het internet kunnen worden 
gepubliceerd en met andere data kunnen worden verbonden. Collecties zijn zo aan elkaar 
gelinkt.

2.4.3 Mapping the World
In 1998 heeft het IIAV (een van de voorlopers van Atria) met hulp van het UNESCO-fonds 
de database Mapping the World of Women’s Information Services and Centres ontwikkeld. 
Via de website van Atria geeft de database Engelstalige informatie over waar bibliotheken 
en archieven te vinden zijn die zich richten op de positie van vrouwen. Momenteel bevat de 
database zo’n 650 centra wereldwijd. In 2017 zijn alle adressen in de database geactuali-
seerd en 10 nieuwe centra toegevoegd.

2.5 Communicatie

De afdeling Communicatie en Externe Betrekkingen (CEB) is verantwoordelijk voor de
(marketing)communicatie, waaronder ook het relatiebeheer en de fondsenwerving van 
Atria. Basis voor de afdeling vormt de kennis die Atria via onderzoek en advisering pro-
duceert en de kennis die ligt besloten in de collectie als actuele én historische informatie-
bron. CEB legt intern en extern verbindingen en daarmee vervult CEB, binnen de kernrol-
len van Atria (aanjagen, verbinden en produceren), een belangrijke signaleerfunctie en 
netwerkfunctie.

De doelgroepen van Atria zijn richtinggevend in het bepalen van de externe communicatie 
en er wordt steeds opnieuw kritisch vastgesteld voor wie bepaalde informatie relevant is. 
Deze primaire doelgroepen zijn: opiniemakers, wetenschappers en beleidsmakers. Middels 
de externe communicatie bouwt Atria aan zichtbaarheid en naamsbekendheid en aan een 
stevige reputatie als kennisinstituut op het gebied van emancipatie en vrouwengeschiede-
nis.
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Voor de periode 2016-2017 zijn de volgende inhoudelijke resultaten vastgesteld (outcome):
1. Programma-ontwikkeling gericht op jongere generaties binnen de doelgroepen;
2. Proactief positioneren van Atria als kennisleverancier gericht op opiniemakers;
3. Bibliotheek als (fysieke en digitale) ontmoetingsplek positioneren.

In hoofdstuk 4 is per kernactiviteit de outcome in relatie tot activiteiten aangegeven. In 
2017 was het streven een groter aantal evenementen in 2017 ‘in huis’ te laten plaatsvin-
den met het oog op de ontwikkeling van de ‘hub’. Ook is het belangrijk dat Atria bij andere 
instellingen als vanzelfsprekende partner wordt gezien als het gaat om thema’s als gender, 
feminisme, diversiteit en vrouwengeschiedenis. Er werd bij het organiseren van evene-
menten zo veel mogelijk ingezet op samenwerkingen met relevante partners (o.a. debat en 
cultuurcentra in Amsterdam, maar bij grotere projecten ook buiten Amsterdam). Om de 
doelgroep studenten goed te kunnen bedienen, worden enkele keren per jaar Engelstalige 
evenementen georganiseerd. Nieuw in 2017 was dat er vaker entree is geheven op evene-
menten voor dekking van een deel van de kosten. Voor deelnemers aan evenementen blijkt 
dit geen probleem. Het aantal deelnemers aan evenementen van Atria is in 2017 met 47% 
toegenomen.

2.5.1 Corporate communicatie

De communicatieprofessionals zijn verantwoordelijk voor de corporate communicatie 
van Atria, zoals de huisstijl, het periodieke naamsbekendheidsonderzoek, in- en externe 
communicatie, in het bijzonder met diverse media. Daarnaast communiceren we via de 
website, de digitale nieuwsbrief, intranet en sociale media. Ook organiseert de afdeling 
publieksbijeenkomsten, lezingen, evenementen en exposities. 

Klanttevredenheidsonderzoek 
In 2017 heeft Atria een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Doel was het meten van 
de klanttevredenheid (ktv) bij afnemers van dienstverlening door Atria in 2016 en 2017. De 
ktv over 2016 wordt beoordeeld met een 4,3 op een schaal van 1-5 (1 is meest negatief). De 
ktv over 2017 wordt beoordeeld met een 4,4.  

Website
De corporate website is een van de centrale communicatiemiddelen van Atria en vormt de 
online toegang tot de collectie, publicaties en het nieuws. In 2016 is een nieuwe website 
gelanceerd, met als doel beter tegemoet te komen aan behoeften van de gebruikers. Atria 
heeft een collectie met meer dan 250.000 beschreven items, die goed te vinden moeten zijn. 
Ingezet is op een beter overzicht en meer gebruiksvriendelijkheid, onder andere doordat de 
site nu aanpasbaar is voor verschillende soorten schermen, zoals mobiele telefoon, tablets 
en laptops. De Nederlandse en Engelse teksten van de (oude) site zijn geactualiseerd en 
relevante blogs zijn overgezet en van beter beeldmateriaal voorzien. Een virtuele toer door 
de bibliotheek is sinds 2016 mogelijk via Google Streetview. Begin 2017 is een usability-
onderzoek uitgevoerd. Hieruit is een aantal knel- en verbeterpunten naar voren gekomen. 
Op basis van de resultaten van dit onderzoek en aanvullende input van zowel medewerkers 
als gebruikers van de diensten van Atria, is een verbeterplan opgesteld. In de loop van 2017 
zijn de eerste verbeteringen op basis van de uitkomsten van dit onderzoek doorgevoerd.
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Digitale nieuwsbrief
Het aantal abonnees op de Nederlandstalige nieuwsbrief is in 2017 ten opzichte van 2016 
met ruim 20% gestegen. Een oorzaak is dat Atria sinds dit jaar in het aanmeldingsformu-
lier voor evenementen vraagt of men zich wil aanmelden voor de nieuwsbrief. Het mailbe-
stand is eveneens opgeschoond; niet meer bestaande mailadressen zijn verwijderd uit de 
mailinglijst. In totaal zijn er 11 nieuwsbrieven verstuurd in 2017, waarvan gemiddeld 39% 
werd geopend, dat is iets hoger dan in 2016.

Bezoek website  
Atria.nl werd 114.481 keer bezocht in 2017, dat is 10% meer dan in 2016. Het grootste deel, 
namelijk 44,80% van het bezoek, kwam bij Atria terecht via Google. Bezoek van Atria.nl 
op mobiele smartphone is in 2017 ten opzichte van 2016 met 60% gegroeid. In totaal komt 
maar liefst 49,83% van het bezoek op de site via een tablet of smartphone.
Nog steeds 50,17% bezoekt Atria op desktop. Via de Google advertenties (Google Grants) 
vonden 8.461 bezoekers de weg naar Atria.nl.

Groei Atria.nl 
Grootste groeipotentie van bezoekersaantal van de website ligt in organisch bezoek, dit 
zijn de bezoekers die via zoekmachines als Google of Bing op de site komen. Op dit moment 
weet 44,80% van het webverkeer Atria via Google te vinden en niet direct. Organische groei 
is over het geheel genomen 6% geweest in 2017. Eind 2017 is gestart met inventarisatie 
groeikansen en de inzetbaarheid van de Google Grants geoptimaliseerd.

Aletta van Nu
Een van de doelstellingen van Atria is om kennis en inzicht te bieden in de verandermo-
gelijkheid van genderverhoudingen. Rolmodellen die inspiratie bieden voor verandering 
in de toekomst zijn daarbij onontbeerlijk. Dit kunnen historische figuren zijn zoals Aletta 
Jacobs, die dankzij haar vastberadenheid als eerste vrouw in Nederland afstudeerde en 
arts werd, en zich actief inzette voor vrouwenrechten. Maar ook hedendaagse vrouwen die 
laten zien dat zij hun dromen en ambities waarmaken zijn van belang. Deze hedendaagse 
rolmodellen geeft Atria een platform via de serie Aletta van Nu. 
In 2017 portretteerde Atria in deze serie Karen Meija (mensenrechtenactiviste uit Hondu-
ras), Gon Buurman (één van de belangrijkste fotografen van de tweede feministische golf), 
Justine van den Beek (feministe en oprichter Stellingdames.nl) en Marieke van den Brink 
(hoogleraar aan de universiteit van Nijmegen). 

Unforgettable Women
In de rubriek Unforgettable Women eert Atria recent overleden uitzonderlijke vrouwen die 
zich hebben ingezet voor mensenrechten en/of vrouwenrechten. Sommige van deze vrou-
wen halen zelden het nieuws, maar zijn in hun moed ‘onvergetelijk’ inspirerend, bijvoor-
beeld omdat zij met gevaar voor eigen leven streden voor hun rechten. In 2017 eerde Atria 
twee vrouwen: Herma Hill Kay en Simone Veil. Juriste Kay stond aan de wieg van zowel 
baanbrekende wetgeving als wetenschappelijke publicaties rond de juridische positie van 
vrouwen. Oud-politica Veil geldt in Frankrijk als een icoon in de strijd voor vrouwenrech-
ten.

Het F-stuk
In 2017 startte Atria met een serie waarin inspirerende en (enigszins) bekende feministes 
van diverse achtergrond in een interview vertellen over hun favoriete stuk uit de collectie 
van Atria. Doel van de rubriek is de rijkdom en waarde van het Atria-archief te tonen door 
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actieve gebruikers en ambassadeurs van Atria en hiermee de community van Atria te 
inspireren. Vanwege de erkenning van het archief van Aletta Jacobs als Unesco’s Memory 
of the World is de rubriek gestart met objecten uit het archief van Aletta Jacobs. Geïnter-
viewden tot nu toe zijn Djoeke Veeninga, die werkt aan een tv-serie over de wereldreis van 
Aletta Jacobs en Cisca Dresselhuys, oud-hoofdredacteur van Opzij.  

Blogs
De voormalige blogwebsite Atriaontmoet.nl, dat een platform bood voor een kritische blik 
op genderrelevante gebeurtenissen en ontwikkelingen, is geïntegreerd in de corporate site. 
Een deel van de (oude) blogs is overgezet. In 2017 verschenen er blogs over onder andere de 
komst van een Sugardaddy website In Nederland, het boek uit de collectie Vieze liedjes uit 
de 15e en 16e eeuw en de top tien meest besproken feministische onderwerpen in 2017.

Om meer eigen content op de website te generen, startte Atria in het najaar met de werving 
van een groep vaste gastbloggers. Gelet werd op expertise, achtergrond en relevante schrij-
fervaring. De reacties waren in aantal overweldigend. Uiteindelijk werden er 15 kandida-
ten geselecteerd die het diverse, vaste team vormen voor 2018. Zij schrijven allen minstens 
een blog, resulterend in een maandelijkse, externe bijdrage en daarmee meer ‘eigen’ con-
tent op de website. 

Webspecials
De webspecials vormen een laagdrempelige manier om thema’s bij een breed geïnteres-
seerd publiek onder de aandacht te brengen. Historisch beeldmateriaal uit Atria’s collectie 
speelt hierin een prominente rol; dit kan gaan om foto’s, affiches of objecten als buttons, 
speldjes en spandoeken. Het meest populaire artikel van Atria was  
www.atria.nl/nl/publicatie/vrouwenkiesrecht-nederland vanwege de actualiteit van dit 
onderwerp. Het artikel werd 3.740 keer bezocht, dat is 450% meer dan in 2016.
Eind 2017 is er een start gemaakt om de vindbaarheid van Aletta Jacobs te vergroten door 
alle relevante content op Atria.nl over Aletta Jacobs met elkaar te verbinden. De groei in 
bereik is ingezet. 

Andere websites
Naast atria.nl onderhoudt Atria verschillende websites:

www.alettajacobs.org / www.alettajacobs.nl
Studenten en scholieren benaderen Atria vaak met een verzoek om informatie voor het 
maken van werkstukken en scripties. De site alettajacobs.org/nl staat in het teken van het 
leven en werk van Aletta Jacobs. De sites werden 18.457 keer bezocht in 2017, de bezoekers 
bekeken bijna 32.000 pagina's (cijfers via Google Analytics). 

www. alettajacobs.org/nl
Vanuit efficiëntie-overwegingen is eind 2017 besloten de sterk verouderde site alettajacobs.
org/nl te verhuizen naar Atria.nl en deze waardevolle content op te laten gaan in de site 
Atria.nl. Verdere groei in bereik zal hier gerealiseerd kunnen worden.
De overige sites (buiten Atria.nl) worden in verband met veroudering ook opgenomen in 
atria.nl en opgeheven of nieuwbouw zal worden overwogen. Dit alles verhoogt de vindbaar-
heid van de pagina’s, verlaagt de kosten van onderhoud en zorgt ervoor dat servers van 
Atria veilig blijven.

https://www.atria.nl/nl/publicatie/vrouwenkiesrecht-nederland
http://www.alettajacobs.org
http://www.alettajacobs.nl
http://www. alettajacobs.org/nl 
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www.fragen.nu
De website Fragen.nu bevat de meest invloedrijke feministische teksten, geselecteerd en 
online beschikbaar gesteld door Europese vrouwenbibliotheken en onderzoekers uit EU-
landen, Turkije en Kroatië. De website werd in 2017 1.139 keer bezocht. 

www.preventieintergenerationeelgeweld.nl
Het Verwey-Jonker Instituut en Atria deden verkennend onderzoek naar veelbelovende 
preventiepraktijken gericht op het doorbreken van de intergenerationele overdracht van 
geweld in gezinnen in Nederland en Europa. Deze website biedt informatie en inspira-
tie om aan de slag te gaan en de bevindingen toe te passen in beleid, hulpverlenings- en 
onderwijspraktijk. In 2017 werd de site 405 keer bezocht.

www.alettajacobsfonds.nl
Voor het Aletta Jacobs Fonds is in 2016 een eenvoudige website ontwikkeld, die in 2017 
verder is aangepast met een externe maker. In de zomer van 2017 ging de nieuwe website 
online. 

Merchandise 
In 2017 heeft Atria twee nieuwe producten toegevoegd aan de serie producten die via de 
bibliotheek en de website worden verkocht: 
• Tasje met quote van Johanna Westerdijk (1883 - 1961): dit handige, stoffen tasje met de 

inspirerende woorden ‘Werken en feesten vormt schoone geesten’. Het tasje is vooral 
populair onder studenten. 

• Lensdoekje met vaandel uit de kiesrechtstrijd, met het oog op 100 jaar algemeen kies-
recht in 2019.  

2.5.2 Bibliotheek Atria als ontmoetingsplek
Atria positioneert de bibliotheek steeds meer als (fysieke en digitale) ontmoetingsplek. 
Hiermee creëert Atria een hub, die hét punt wordt waar archief, bibliotheek en kennis (op 
basis van onderzoek en/of beleidsanalyse) samenkomen. De leden uit onze doelgroepen 
kunnen elkaar hier ontmoeten, Atria kan hier de achterban ontmoeten en nieuwe mensen 
kunnen kennismaken met Atria. In 2017 werd dit concept in verschillende interne werk-
groepen verder uitgewerkt onder begeleiding van extern adviseur Astrid Elburg. Het resul-
taat was een concreet werkplan. Onderdeel van dit plan is de verbouwing/aanpassing van 
respectievelijk de bibliotheek en het auditorium. Eind 2017 zijn de voorbereidingen getrof-
fen voor een aantal ingrepen in 2018. Dit zal resulteren in aantrekkelijker en inspirerender 
ruimtes voor werken, ontmoeten en uitwisseling van kennis.

In het kader van de hub faciliteerde Atria in 2017 bijeenkomsten van communities als The 
Feminist Club en Wikimedia. The Feminist Club komt eens per 1 ½ maand bij elkaar in de 
bibliotheek van Atria. 

Het ‘Building Bridges’-project, een samenwerking van het ministerie van Buiten-
landse Zaken, het ministerie van OCW, COC Nederland en de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO), nodigde tien LHBTI-activisten uit Azië uit in 
Nederland. Op 2 augustus brachten zij een bezoek aan Atria. Geheel volgens het 
motto: ‘Sharing the past, debating the present and creating the present’ verzorgde 
Atria voor hen een lezing en leidde de activisten rond door de collectie. 

http://www.fragen.nu 
http://www.preventieintergenerationeelgeweld.nl
http://www.alettajacobsfonds.nl
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Gendergap-project Wikimedia
Slechts 8% van de schrijvers van Wikipedia-pagina’s is vrouw en er zijn relatief weinig 
artikelen op Wikipedia te vinden op het gebied van vrouwen en gender. Wikimedia, de 
community van vrijwilligers die voor Wikipedia schrijven, wil het aantal vrouwenonder-
werpen en vrouwelijke schrijvers vergroten. Daarom heeft Wikimedia in samenwerking 
met Atria en de Vereniging voor Gendergeschiedenis (VVG) het Gendergap-project gestart. 
In 2017 heeft iedere derde vrijdag van de maand een wiki-vrijdag plaatsgevonden bij Atria, 
een schrijfsessie voor (nieuwe) vrijwilligers onder leiding van een ervaren Wikipedian. In 
totaal hebben 78 personen deelgenomen aan de 12 vrijdagen, gemiddeld 6,5 persoon per 
bijeenkomst. Atria heeft in 2017 in totaal 47 nieuwe lemma’s aan Wikipedia toegevoegd, 
23 artikelen aangevuld, 15 vertaald uit het Engels en 1 vertaald naar het Engels. Het 
streefcijfer van de Gendergap-groep van 700 nieuwe artikelen op Wikipedia voor 2017 is 
gehaald.

Atria heeft samen met Wikimedia en de vakgroep Publieksgeschiedenis van Universiteit 
Utrecht een goedbezochte lezing gehouden over Wikipedia en Geschiedenis op de eerste 
landelijke Historici-dagen in augustus in Utrecht.

De wikivrijdag wordt in 2018 voortgezet.

2.5.3 Evenementen

In 2017 organiseerde Atria 52 evenementen, die bij elkaar circa 3.139 mensen uit uiteen-
lopende doelgroepen bereikten, zie bijlage 4.7. Dat is een stijging ten opzichte van 2016 in 
aantal evenementen en aantal bezoekers. De frequentie is omhoog gegaan vanwege een 
toename van acquisitie en daarmee evenementen. Nieuw was de intensievere inzet van 
social marketing, het gericht via social media werven van publiek. Ook werd in 2017 suc-
cesvol geëxperimenteerd met kaartverkoop. Kaarten voor bijeenkomsten variëren tussen 
de €5,- en €10,-. Verkoop wordt voltrokken via de online partij Your Ticket Provider. 

Een greep uit de evenementen:

F-Lab met Amina Wadud
In mei organiseerde Atria de tweede editie van het F-lab over feminisme en islam met als 
speciale gast Amina Wadud. Wadud is emeritus hoogleraar Islamstudies aan de Virginia 
Commonwealth University. Een van haar conclusies luidt dat uit de Koran vooral gelijk-
waardigheid tussen man en vrouw spreekt. Al jaren wordt in het Nederlandse publieke 
debat vooral óver moslima’s gesproken, en minder mét. Een dominant thema is dat mos-
limvrouwen ‘bevrijd’ moeten worden. Tegen deze achtergrond waren de centrale vragen 
tijdens het F-Lab: wat is de rol van de vrouw in de islam? Wat staat er over de vrouw in de 
Koran en hoe wordt dit geïnterpreteerd? Hoe kijkt men in het Westen naar feminisme en 
islam? Onder leiding van Saskia Wieringa, hoogleraar Gender and Women's Same-sex 
Relations Crossculturally aan de UvA, gingen 24 opiniemakers in gesprek met Wadud. 

Lezing Witte Onschuld door Gloria Wekker
In maart gaf prof. dr. Gloria Wekker een lezing over de totstandkoming, inhoud en ont-
vangst van het boek White Innocence. Wekker ging in het bijzonder in op de intersecties 
tussen ras en gender met verwijzingen naar – en duiding van- de actualiteit. White Inno-
cence onderzoekt een centrale paradox in de Nederlandse cultuur: de passie en agressie 
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die ras oproept terwijl het bestaan van ras en racisme tegelijkertijd wordt ontkend. In de 
verkenning van de werking van ras en racisme in Nederland is het ‘culturele archief’ voor 
Wekker een leidend concept: de diep ingesleten attitudes en affecten die racisme in stand 
houden en hun oorsprong kennen in het koloniale verleden. Het boek heeft tot een onge-
kende impuls in het racismedebat geleid, zowel in Nederland als daarbuiten.

Boekpresentatie Emancipatiebeleid in Nederland 
In Van privéprobleem tot overheidszorg: emancipatiebeleid in Nederland wordt een chrono-
logisch en gedetailleerd overzicht geboden van het Nederlandse emancipatiebeleid in de 
20ste en 21ste eeuw. Met de positie van de Nederlandse vrouw aan het begin van de 20ste 
eeuw als startpunt, wordt de lezer via de jaren vijftig en zestig, de invloedrijke 'tweede 
feministische golf' én de laatste decennia van de vorige eeuw, meegevoerd naar de politieke 
stand van zaken op het gebied van emancipatiebeleid nu. Atria werkte en schreef mee aan 
dit overzichtswerk en organiseerde in november de feestelijke lancering in haar biblio-
theek. 

Museumnacht
Ook dit jaar deed Atria mee aan de Amsterdamse Museumnacht. In plaats van een spe-
cifiek thema stond het motto van Atria dit jaar centraal: sharing the past, debating the 
present, creating the future. De muzikale omlijsting werd verzorgd door vrouwenfeestor-
ganisatie Janey. Verder was er onder andere een buttonworkshop met oude tijdschriften 
en ander knipselmateriaal, een speed tour door het archief, een mini-bioscoop met de door 
Atria gemaakte Moving Lesbians en bier van brouwerij Gebrouwen door Vrouwen.  

Symposium Gender based violence and human rights
In december organiseerde Atria samen met de UvA het symposium Gender based violence 
and human rights. De belangrijkste mondiale ontwikkelingen op het gebied van regelge-
ving op het gebied van gendergerelateerd geweld werden tijdens dit symposium kritisch 
tegen het licht gehouden. Vervolgens stonden Europese en Nederlandse mensenrechten-
organisaties centraal. De rode draad was: wat betekenen mensenrechten in de aanpak van 
gendergerelateerd geweld, zowel internationaal, nationaal maar ook lokaal, in de stad? Op 
het dagvullende symposium spraken internationale gasten als prof. Rashida Manjoo (Uni-
versity of Cape Town en oud-VN Special Rapporteur Violence Against Women), prof. Rosa 
Freedman (University of Reading) en prof. Elisabeth Odio Benito (Costa Rica, oud-rechter 
Internationaal Strafhof). 

2.5.4 Atria in de media

Atria beoogt het maatschappelijke debat over emancipatie gerelateerde onderwerpen aan 
te jagen en aldus veranderingen te bewerkstelligen. Daarbij vormen de media een belang-
rijke doelgroep. Atria biedt actief zijn bronnen aan om de geschiedenis van vrouwen en de 
bijdragen die zij leverden aan onze samenleving zichtbaar te maken. Daarnaast vormen de 
media een manier om naamsbekendheid van en waardering voor Atria te vergroten. Atria 
onderhoudt daarom actief relaties met journalisten, opiniemakers, redacties en program-
mamakers. Ten opzichte van 2016 is er een aanzienlijke toename van zichtbaarheid in de 
media. Emancipatie gerelateerde onderwerpen genieten toenemende maatschappelijke 
belangstelling. Daarnaast weten de media Atria steeds beter te vinden. 
Veel persaandacht was er voor de oratie die Renée Römkens in maart uitsprak ter gelegen-
heid van haar benoeming tot Bijzonder hoogleraar Gender Based Violence aan de Faculteit 
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der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de UvA, het F-Lab met Amina Wadud, 
de erkenning van het archief van Aletta Jacobs als Unesco’s Memory of the World, het kel-
deren van de positie van Nederland op de Global Gender Gap Report van World Economic 
Forum en de doorlopende discussie over geweld tegen vrouwen en #MeToo. Daarnaast 
publiceerde Atria zeven opiniestukken in landelijke dagbladen rond de thema’s femi-
nisme, vrouwen in de lokale politiek, de verdeling zorg en arbeid en geweld tegen vrouwen, 
waaronder een pleidooi voor de aanpak van online seksuele intimidatie. Atria was medeon-
dertekenaar van het opiniestuk in Trouw op initiatief van Emancipator n.a.v. de SIRE cam-
pagne “Laat jongens, jongens zijn” op 25 juli en van een opiniestuk over vaderschapsverlof, 
op initiatief van Rutgers en geplaatst in het NRC Handelsblad op 25 oktober. Voor een over-
zicht van Atria in de media, zie bijlage 4.4.

2.5.5 Boekpublicaties 

Vrouwenvoetbal in Nederland
Atria participeerde in 2014 en 2015 als disseminatiepartner in het project Vrouwenvoetbal 
van de Universiteit Leiden, De Universiteit Utrecht en het Mulier Instituut. Als vervolg op 
dit project is in 2017 gewerkt aan het schrijven van een boek: Vrouwenvoetbal in Nederland. 
Spiegel en katalysator van maatschappelijke verandering. Atria verzorgde het voorwoord en 
de taalkundige redactie van het boek. Ook droeg Atria vanuit het archief bij aan beelden 
voor de tijdlijn in het boek. Het boek werd medio 2017 samen met Uitgeverij Clement uitge-
geven. 

De geschiedenis van het emancipatiebeleid
In samenwerking met emeritus-hoogleraar Anneke van Doorne en prof. Joop Schippers 
van de Universiteit van Utrecht bracht Atria eind 2017 een boek uit over de geschiedenis 
van het emancipatiebeleid. Ter voorbereiding op het boek heeft onder andere 24 juni de 
expertmeeting ‘Emancipatiebeleid – Hoe nu verder?’ plaatsgevonden. 

Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 2017
Als vervolg op de internationale conferentie ter gelegenheid de 80e verjaardag van de IAV-
collectie was Atria gasteditor voor het Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 2017. Deze 
editie staat in het teken van de betekenis van het archiveren van de vrouwenbeweging 
toen, nu en in de toekomst. Het boek was eind 2017 gereed voor druk en zal begin 2018 ver-
schijnen.

1001 vrouwen in de twintigste eeuw
Het boek 1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis (2013) van historica Els Kloek 
krijgt een vervolg. Voor deze nieuwe publicatie wordt de biografische informatie van 
Nederlandse historische vrouwen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de twintigste 
eeuw verzameld. Atria werkt hieraan mee door onder andere zes vrouwen te adopteren die 
verbonden zijn aan de geschiedenis van Atria. Dit zijn de oprichtsters van het IAV - Rosa 
Manus, Johanna Naber, Willemijn Posthumus-van der Goot -, Aletta Jacobs, Joke Blom 
(oud-directeur IIAV) en Joan Ferrier (oud-directeur E-Quality). Atria schreef het lemma van 
Joan Ferrier, en begeleidde het lemma rond Joke Blom. Het boek zal oktober 2018 verschij-
nen.
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2.5.6 Sociale media
Atria is actief op Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram en YouTube. Atria zet deze kana-
len in om zijn doelgroepen te bereiken, de interactie te verdiepen en verbreden 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 2017 opnieuw tot een 
flinke groei in volgers voor met name Facebook.

Facebook Twitter  
@AtriaNieuws

Twitter  
@AlettaJacobs

LinkedIn YouTube (aantal 
weergaven in 
2016)

Instagram

2014 527 3.529 1.100 335 17.660 Nvt

2015 1.497 4.252 1.279 516 14.497 Nvt

2016 4.048 5.090 1.497 660 34.094 Nvt

2017 5.731 5.763 1.729 839 34.036 182

In 2017 besteedde Atria ook weer veel aandacht aan de verspreiding van informatie uit de 
collectie via social media. Een voorbeeld hiervan is het F-stuk, een nieuwe serie waarin 
inspirerende en (enigszins) bekende feministes van diverse achtergrond vertellen over hun 
favoriete stuk uit de collectie van Atria (zie ook paragraaf 3.5.1). Daarnaast is via Twitter 
en Facebook intensief aandacht besteed aan historische gebeurtenissen en geboorte- en 
sterftedata van vrouwen. Hierbij werd veelal een foto uit de collectie gepost. In september 
was dat bijvoorbeeld een foto uit het archief van Dolle Mina inzake de strijd om openbaar 
plasrecht. Deze foto werd gepost naar aanleiding van de actie #wildplassen en had 16.467 
weergaven op Twitter en een bereik van 15.727 personen op Facebook. Ook historische 
berichtgeving over Suze Groeneweg, het eerste vrouwelijke Tweede Kamerlid in Neder-
land, en 100 jaar passief vrouwenkiesrecht, hadden een groot bereik op social media. In 
dit jaar werd voor het eerst Facebook Live toegepast, de live streaming functionaliteit van 
Facebook. Op deze wijze werden het F-lab met Amina Wadud en andere evenementen met 
o.a. Gloria Wekker en Anja Meulenbelt live uitgezonden vanuit de bibliotheek. Dit leverde 
een gemiddeld aantal weergaven van 2.430 op. Actuele discussies, zoals #MeToo, werden 
op de voet gevolgd en aangejaagd en leverden vele reacties en bereik op. Daarnaast was er 
ook veel aandacht voor de opname van het Aletta Jacobs archief in UNESCO Memory of the 
World Register.

Twitter
Twitter is sinds 2009 het meest succesvolle sociale media kanaal voor Atria. Eind 2017 
heeft @AtriaNieuws 5.763 volgers. 

Facebook
Facebook wordt ingezet voor de ‘virale’ verspreiding van onze informatie en het aankondi-
gen van bijeenkomsten/evenementen. Succesvolle berichten gingen onder andere over de 
#MeToo discussie, #Wildplassen, en opname Aletta Jacobs Archief in UNESCO Memory of 
the World Register. 
 
Atria’s oproep voor gastbloggers leverde een bereik op van 5.468 personen, 594 klikken op 
het bericht en 115 reacties, opmerkingen en deelacties. De winactie 3x2 kaarten voor de 
film Battle of the Sexes leverde een bereik op van 4.913 personen, 332 klikken op het bericht 
en 122 reacties, opmerkingen en deelacties. Met name dat laatste is opvallend veel, en 
duidt op een grote betrokkenheid. 
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LinkedIn
Atria heeft op LinkedIn een bedrijfsprofiel dat elk jaar groeit in volgers. Op Linkedin com-
municeren we gemiddeld tien keer per maand met professionals die zakelijk geïnformeerd 
willen worden over Atria’s publicaties en activiteiten. Linkedin is een business-to-busi-
ness markt en biedt veel mogelijkheden voor Atria om een professioneel netwerk verder uit 
te bouwen.    

YouTube
Atria’s YouTube kanaal bevatte eind december 2017 in totaal 172 films over archiefstuk-
ken, trailers van oral history en interviews binnen de thema’s van Atria. Daarnaast zijn 
Facebook live-stream video’s van afgelopen evenementen en een radiospecial tijdens Gay 
Pride met FunX toegevoegd aan het kanaal. Bezoekers weten het kanaal goed te vinden. 
In totaal hebben alle filmpjes tezamen een kijktijd van 212.861 minuten. De reden dat het 
aantal weergaven van YouTube in 2017 enigszins achter bleef bij het aantal weergaven 
in 2016 is dat het YouTube-filmpje met Chimamanda Adichie, dat in 2016 online kwam, 
enorm goed is bekeken, ook in het buitenland. 

Instagram
Atria is sinds 1 oktober 2017 actief op Instagram. Het kanaal wordt ingezet om de biblio-
theek en het archief (‘de collectie’) op inspirerende wijze onder de aandacht te brengen bij 
de community van Atria, en met name onder de jongere doelgroep. De post #bookfacefriday 
genereert tot nu toe de meeste likes. Bookface is een creatieve en visuele manier om een 
boek onder de aandacht te brengen en wordt veel gebruikt door (internationale) bibliothe-
ken en boekliefhebbers. 

2.5.7 Studenten en Atria
Studenten en jonge professionals vormen een belangrijke doelgroep die Atria actief betrekt 
bij emancipatievraagstukken. Dit doet Atria deels door bij de programmering van activi-
teiten in te spelen op hun behoeften, deels door speciale activiteiten te organiseren. Zo is 
september voor Atria jaarlijks ‘studentenmaand’. Studenten kunnen in deze maand spe-
ciale rondleidingen krijgen in bibliotheek en archief en korting krijgen op een bibliotheek-
abonnement. Atria bracht in november 2017 de studiegids genderstudies voor het tweede 
semester uit. De gids geeft een overzicht van gender- en gendergerelateerde vakken op alle 
universiteiten in Nederland. Het betreft een interdisciplinaire lijst waarin de vakken van 
geestes-, sociale en literaire wetenschappen zijn opgenomen. 

Johanna Naberprijs
Om onderzoek op het gebied van vrouwen- en gendergeschiedenis onder studenten te 
bevorderen looft Atria jaarlijks samen met de Vereniging voor Gendergeschiedenis (VVG) 
de Johanna Naberprijs uit (zie hoofdstuk 2.2.1). 

2.6 Dienstverlening

De dienstverlening van Atria is gericht op externe en interne klanten en bestaat uit het 
aanreiken van kennis en informatie. Hiervoor zijn de informatiebalie in de bibliotheek 
en de website(s) de visitekaartjes van het instituut, waar bezoekers letterlijk of figuurlijk 
binnen komen. De ontwikkeling is gericht op dienstverlening die niet alleen aanbodge-
richt is, maar ook vraaggestuurd. Kernactiviteiten zijn:
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1. Openstellen en aantrekkelijk profileren van de bibliotheek voor publiek;
2. Informatievoorziening via verschillende kanalen, zoals informatiebalie, website, tele-

foon, e-mail, rondleidingen, activiteiten.

In Atria’s Beleids- en werkplan 2016-2017 wordt binnen Dienstverlening nadruk gelegd op 
het bereiken van de volgende resultaten (outcome):
1. Verdere verbetering klantvriendelijkheid en dienstverlening;
2. Atria als bron van informatie bevorderen;
3. Doelgroep gerichte aanbodontwikkeling;
4. Visueel aantrekkelijk presenteren van collecties, kennis en informatie.

2.6.1 Dienstverlening bibliotheek en archief 
Bezoeken bibliotheek en archief
Over het hele jaar 2017 zijn in totaal 1.277 bezoeken gebracht aan bibliotheek en archief, 
waarvan 231 internationale bezoeken. Dit is een daling in vergelijking met 2016, toen er 
1.347 bezoeken werden gebracht.
Hoewel er minder bezoeken worden gebracht, is de tendens dat bezoekers vaak langere 
tijd in de bibliotheek en het archief doorbrengen. Dit komt vaak neer op hele dagen. Ook is 
de duur van de dienstverlening aan klanten gestegen, vooral door de aanvraag van archie-
ven. Het hoge aantal aangevraagde inventarisnummers betekent meer archieven, die per 
nummer aan klanten worden uitgereikt voor inzage en na inleveren worden gecontroleerd 
en weer opgeborgen.

Bereik bibliotheek en archief
Over het hele jaar 2017 is een daling van het bereik van de bibliotheek (bezoeken, deelne-
mers rondleidingen, informatievragen via telefoon en e-mail) te zien: van 4.636 in 2016 
naar 4.470 in 2017. Oorzaak is niet alleen een daling van het aantal bezoekers en deelne-
mers aan rondleidingen (zie hierna), ook daalt het aantal telefonische informatievragen, 
omdat steeds meer informatie online is te vinden). Ondanks de daling in bereik is het 
resultaat in 2017 ruim hoger dan het streefcijfer van 3.000. 

2.6.2 Aanvragen van niet-digitaal materiaal uit het depot 
Het aantal aanvragen voor archief en egodocumenten (186) is gestegen t.o.v. 2016 (166). 
Het aantal geraadpleegde inventarisnummers archief (1965) is bijna verdubbeld t.o.v. 2016 
(1.058). Vooral in het derde en vierde kwartaal was er veel vraag van onderzoekers. Naast 
de digitaal beschikbare archieven wordt een steeds grotere behoefte aan het inzien van 
papieren archieven geconstateerd.

Het aantal aanvragen voor boeken is ook gestegen van 442 in 2016 naar 485 in 2017. 
Tegelijkertijd vertoont het aantal geraadpleegde boeken en tijdschriften (1.387) een lichte 
daling (1.434 in 2016). Tendens is dat boeken en tijdschriften van Atria steeds vaker digi-
taal beschikbaar zijn, waardoor het aantal geraadpleegde niet-digitale materialen dalende 
is. Echter het aantal aanvragen is gestegen, wat betekent dat steeds méér bezoekers vraag 
hebben naar niet-digitale boeken en tijdschriften, en/of dat bezoekers deze materialen her-
haaldelijk opvragen voor een wetenschappelijk onderzoek.
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2.6.3 Exposities
De bibliotheek van Atria biedt via speciale vitrines en kasten doorlopend ruimte voor het 
tentoonstellen van de grote diversiteit aan items uit de collectie. De keuze van materialen 
is gebaseerd op de actualiteit, lopende projecten en activiteiten van Atria. Daarnaast orga-
niseert Atria jaarlijks een of meer exposities. 

Overzichtstentoonstelling Gon Buurman
Samen met IHLIA is Atria in 2016 gestart met het organiseren van een dubbele oeuvreten-
toonstelling met werk van fotografe Gon Buurman. Zij geldt als één van de belangrijkste 
fotografen van de 'tweede feministische golf', maakte iconische portretten van lesbische 
vrouwen en publiceerde in verschillende (foto-)boeken. De opening van de tentoonstelling 
vond in februari plaats en was daarna nog vier maanden te zien in de bibliotheek van Atria 
en in de expositieruimte van IHLIA. De expositie bestond uit grote en kleine foto’s op het 
gebied van onder andere zorg en bekende vrouwen. 
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3
Realisatie  
prestatie- 

indicatoren

In het Beleids- en werkplan 2016-2017 is een eerste aanzet gegeven om de Theory of Change 
als kader te gebruiken bij het inrichten van de werkzaamheden. Atria heeft de kernactivi-
teiten vertaald naar de impact die het instituut als geheel wil bereiken, de resultaten die 
als outcome gelden en de activiteiten die als output te formuleren zijn. Hierbij is een onder-
verdeling gemaakt in de indicatoren inhoud, kwaliteit en continuïteit.

3.1 Indicator: Inhoud 

Resultaten:
Onderzoek en kennisontwikkeling 

Activiteiten:
• Collectioneren (publicaties, tijdschriften, (beeld)archieven, databanken: analoog en 

digitaal etc.) 
• Onderzoeken (beleidsgericht en wetenschappelijk)
• Advies op basis van kennisontwikkeling

Kernactiviteit Speerpunt Doelgroep Resultaat (out-
come)

Doelstelling 2017 Gerealiseerd 
2017

Bibliotheek en 
Archief

Data- en infor-
matie
management

• Werk en zorg
• Geweld tegen 

vrouwen en 
meisjes

• Stereotype-
ring

• Vertegen-
woordiging

• Digitalisering

Wetenschap-
pers

Onderzoek en 
kennisontwik-
keling

Collectioneren: 
aanwas 800 
boeken, waarvan 
ca. 25% digitaal 
met speciale 
aandacht speer-
punten

Boeken: 1.106
waarvan 137 
digitaal (12%); 
vakliteratuur: 
11
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Bibliotheek en 
Archief

Data- en infor-
matie
management

• Werk en zorg
• Geweld tegen 

vrouwen en 
meisjes

• Stereotype-
ring

• Vertegen-
woordiging

• Digitalisering

Wetenschap-
pers

Onderzoek en 
kennisontwik-
keling

Collectioneren: 
aanwas, digitaal 
ontsluiten en 
ter beschikking-
stellen van 300 
tijdschriften

Tijdschriftarti-
kelen: 315
Tijdschrift-
abonnemen-
ten 192 Losse 
nummers uit 
schenking: 49

Bibliotheek en 
Archief

Data- en infor-
matie
Management

• Werk en zorg
• Geweld tegen 

vrouwen en 
meisjes

• Stereotype-
ring

• Vertegen-
woordiging

• Digitalisering

Wetenschap-
pers
Opiniemakers

Onderzoek en 
kennisontwik-
keling

Collectioneren:
Aanwas, digitaal 
ontsluiten en ter 
beschikkingstel-
len beeldmateri-
aal: 100 items

Aanwas: 215.
Ontsloten 
items: 279 
(146 foto’s, 28 
affiches en
105 objecten)

Bibliotheek en 
Archief

Data- en infor-
matie
management 

• Werk en zorg
• Geweld tegen 

vrouwen en 
meisjes

• Stereotype-
ring

• Vertegen-
woordiging

• Digitalisering

Wetenschap-
pers

Onderzoek en 
kennisontwik-
keling

Collectioneren: 
Aanwas archie-
ven
(analoog en digi-
taal): 40 meter

Aanwas: 26 
meter, plus 3 
egodocumen-
ten 

Onderzoek en
wetenschap

• Werk en zorg
• Geweld tegen 

vrouwen en 
meisjes

• Stereotype-
ring

• Vertegen-
woordiging

Wetenschap-
pers
Beleidsma-
kers
Opiniemakers

Onderzoek en 
kennisontwik-
keling

Onderzoeken: 
tenminste 1 
onderzoek per 
jaar o.a. resulte-
rend in:
rapportage; 
beleidsadvie-
zen; artikelen in 
media; factsheets

Onderzoek: 
7, waarvan 6 
afgerond in 
2017

Advies • Werk en zorg
• Geweld tegen 

vrouwen en 
meisjes

• Stereotype-
ring

• Vertegen-
woordiging

Beleidsma-
kers
Opiniemakers

Onderzoek en 
kennisontwik-
keling

Advies aan maat-
schappelijke 
organisaties, 
beleidsmakers, 
media o.a. door 
beleidsanalyses; 
factsheets; advie-
zen; brieven; 
sparringpartner

Brieven aan 
TK: 2 en 8 
gesprekken 
met woord-
voerders 
emancipatie
Adviezen: 13
Factsheets: 6  
Expertmee-
tings: 7

3.2 Indicator: Kwaliteit

Resultaten: 
Informatievoorziening en dienstverlening 

Activiteiten
• Bereik doelgroepen (fysiek, virtueel, media)
• Waardering producten (hergebruik informatie) en klanttevredenheid (onderhouden net-

werk)
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Kernactiviteit Speerpunt Doelgroep Resultaat 
(outcome)

Doelstelling 2017
(output)

Gerealiseerd 
2017

Dienstverle-
ning

Werk en zorg
Geweld tegen 
vrouwen en 
meisjes
Stereotypering
Vertegenwoor-
diging
Digitalisering 

Wetenschap-
pers
Beleidsma-
kers
Opiniemakers

Informatie-
voorziening 
en dienstver-
lening

Fysiek bereik: 
3.000 mensen.

Openstelling 
bibliotheek en 
archief: 4 dagen 
per week.

Klantgerichte 
dienstverlening 

Fysiek bereik: 
4.470 

Openstelling: 4 
dagen per week

Klanttevreden-
heidsonderzoek 
in 2017 uitge-
voerd over 2016 
en 2017. Waarde-
ring resp. 4,3 en 
4,4 op een schaal 
van 5

Dienstverle-
ning

Communicatie

Werk en zorg
Geweld tegen 
vrouwen en 
meisjes
Stereotypering
Vertegenwoor-
diging
Digitalisering

Wetenschap-
pers
Beleidsma-
kers
Opiniemakers 

Informatie-
voorziening 
en dienstver-
lening

Digitaal bereik: 
Websites en soci-
ale media

Websites:
Atria: 114.481
Aletta Jacobs: 
18.457
Fragen 1.139: 
Sociale media:
LinkedIn-volgers: 
839
Facebook: 5.731
Twitter @AtriaN-
ieuws: 5.763 
Twitter @Aletta-
Jacobs: 1.729
YouTube-weer-
gaven: 34.036
Instagram: 182

Communicatie Werk en zorg
Geweld tegen 
vrouwen en 
meisjes
Stereotypering
Vertegenwoor-
diging

Wetenschap-
pers
Beleidsma-
kers
Opiniemakers

Informatie-
voorziening

Onderhouden: 
netwerk bijeen-
komsten, lezin-
gen en presen-
taties

Lezingen en pre-
sentaties: 44

Communicatie Werk en zorg
Geweld tegen 
vrouwen en 
meisjes
Stereotypering
Vertegenwoor-
diging

Wetenschap-
pers
Beleidsma-
kers
Opiniemakers

Waardering 
producten 

Atria als bron 
van informatie 
en kennis o.a. 
door actief 
mediabeleid; 
Lezingen en pre-
sentaties etc.

Inhoudelijk in de 
media: 127

Communicatie Werk en zorg
Geweld tegen 
vrouwen en 
meisjes
Stereotypering
Vertegenwoor-
diging

Wetenschap-
pers
Beleidsma-
kers
Opiniemakers

Klanttevre-
denheid 

Onderhouden 
netwerk o.a. 
evenementen; 
nieuwsbrieven 
etc.

Klanttevreden-
heidsonderzoek 
is uitgevoerd in 
2017. Waardering 
in 2017 4,4 op 
een schaal van 5.
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3.3 Indicator: Continuïteit

Resultaten:
Kennisdisseminatie 

Activiteiten:
• Ontsluiting (metadata en archief inventarisatie) 
• Toegankelijk maken en verspreiden van onderzoekskennis 

Kernactiviteit Speerpunt Doelgroep Resultaat 
(outcome)

Doelstelling 2017
(output)

Gerealiseerd 
2017

Bibliotheek en 
archief

Digitalisering Wetenschap-
pers
Beleidsmakers
Opiniemakers

Kennisdisse-
minatie

Ontsluiting:
metarecords

1.481

Bibliotheek en 
archief

Digitalisering Wetenschap-
pers
Beleidsmakers
Opiniemakers 

Kennisdisse-
minatie

Ontsluiting: 
archief

55 meter

Communicatie Werk en zorg
Geweld tegen 
vrouwen en 
meisjes
Stereotypering
Vertegenwoor-
diging

Wetenschap-
pers
Beleidsmakers
Opiniemakers

Kennisdisse-
minatie

Toegankelijk 
maken en ver-
spreiden onder-
zoekskennis: oa 
publicaties; actief 
mediabeleid; 
websites; sociale 
media, bijeen-
komsten, lezingen 
en presentaties

4 grote evene-
menten (*), 13 
bijeenkomsten 
(#), 21 kleinere 
evenementen 
i.s.m. andere 
organisaties.
11 nieuwsbrie-
ven, 2 Engelsta-
lige nieuwsbrie-
ven 

Communicatie Werk en zorg
Geweld tegen 
vrouwen en 
meisjes
Stereotypering
Vertegenwoor-
diging

Wetenschap-
pers
Beleidsmakers
Opiniemakers

Kennisdisse-
minatie

Toegankelijk 
maken en ver-
spreiden onder-
zoekskennis: 
Boekpublicatie(s)

2 boeken zijn 
uitgegeven 
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4
Bijlagen

4.1 Collecties

4.1.1 Schenkingen
Schenkingen bibliotheek 2017
• Mirjam Elias
• Marjan Groot
• Leontine Bijleveld
• Ankie Kuyvenhoven
• M.W.E. Merkelbach
• Carla van Rooy
• Ellen Boonstra-de Jong
• Joke van der Meer
• Nalatenschap Carla Brünott
• Nalatenschap Ariane Amsberg
• Nalatenschap van Nicoline Meiners
• Stichting Zeeuwse wereldvrouwen

Ontvangen (aanvullingen op) archieven 2017
Archieven (personen en organisaties)
• Amsberg, Ariane (1930-2016) 
• Brünott, Carla (1938-2017) - aanvulling  
• Dispuut Flierefluiter
• Eeghen, Louise van (1884-1979)
• Elias, Mirjam
• Heeman, Marleen - aanvulling
• Jacobs, Aletta Henriëtte (1854-1929) - aanvulling              
• Lakmaker, Henriette
• Lycklama à Nijeholt, Geertje (1938-2014)
• Oderwald, Ingeborg - aanvulling 
• Rode Draad, De - aanvulling
• Roos-Kruimer, Joke- aanvulling
• Sirks, W.H.  
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• Tania Leon Studiefonds
• Vrouwen voor Vrede - aanvulling
• VrouwenBuitenVerblijf 
• Vrouwenschaakclub Chesspot
• Vereniging van vrouwen met hogere opleiding (VVAO)
• Women for Water Partnership (WfWP)
• Women's Reproductive Rights

Ontvangen en beschreven egodocumenten
• WMS - aanvulling
• Smiddy, Anne M.J.
• Vogels-van Beeck, Gerdina Francisca (1931-2016) 

Schenkingen beeldarchief 2017
• Renée Römkens - ‘pussy hat’, campagnepetje en 2 t-shirts  Women’s March,  Washing-

ton USA
• Antia Wiersma – foto’s van verschillende gelegenheden (waaronder CSW61)
• Van diversen -  foto’s Women’s Marches, Londen, Amsterdam
• Vrouwenbibliotheek, Utrecht – 3 videobanden
• Westerdijk Fungal Bio Diversity Institute, Utrecht – 1 mok, pen en t-shirt i.h.k.v. het 

Westerdijkjaar
• Universiteitsmuseum Utrecht – 10 mp4-bestanden (2 trailers en 8 registraties) van de 

opening van het Westerdijk-jaar op 10 februari in Utrecht
• Antia Wiersma - coffee sleeve Equal Pay, Guerilla Grrls manifest, badge CSW61
• Antia Wiersma – foto’s herdenking 4 mei en gedichten geschreven door meisjes van 

basisscholen uit De Baarsjes
• Lisanne Post - Blije Doos
• Uit de nalatenschap Ariane Amsberg: een plastuit en fotoboek ‘Klitorisbilder’(1978)
• Tasjes (GRACE en Atria t.g.v. Westerdijkjaar)
• PvdD- poster Marianne Thieme als Che Guevara i.h.k.v. 100 jaar vrouwenkiesrecht
• Cisca Dresselhuys, foto van de Arbeidsinspectie 1923 met klapstoel winkelpersoneel
• Heleen Schonewille – affiches en foto’s uit de nalatenschap van Adriana Sjan Bijman
• Anna Vaillant – 40 foto’s van acties van FNV-vrouwen en Bijstandsvrouwen
• Deelnemers Westerdijkjaar - flyers, een kalender, het Schimmelspel, een foto, een leeg 

flesje ‘Schoonegeest’  (bier gebrouwen in het kader van het Westerdijkjaar)
• Mevrouw Rosier - Den Haag: 14 portretten van begin 20e eeuw
• Inge de Wilde: 4 grote foto’s, een van A. Jacobs en 3 van T. Kloosterman
• Mieneke Knottenbelt: visitekaarthouder Emancipatieraad 1981-1997, 1 DVD Technika 

10 en 2 publicaties
• IHLIA: ca 60 foto’s van Marian Bakker
• Menno Polak: 3 fotoalbums van zijn tante Lea Drukker als verpleegster in Indonesië in 

de jaren dertig/veertig
• Boekhandel Xantippe: voetbalshirt en –broek
• Anna van Zanen: pakketje foto’s (ca 20) tbv YWCA-archief

4.1.2 Afgesloten bewerkingen van (aanvullingen op) archieven in 2017
• Braidotti, Rosi
• Bruin-Brink, Grietje de
• Brünott, Carla (1938-2017) - aanvulling
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• Dispuut Flierefluiter
• Heeman, Marleen - aanvulling                        
• Jacobs, brieven beschreven
• Kolk, Jo (1916-1998)
• Lycklama à Nijeholt, Geertje (1938-2014)                            
• Oderwald, Ingeborg                     
• Posthumus-van der Goot, Willemijn
• Romeny, Robertine                      
• Sluiter, Catharina
• Tania Leon Studiefonds
• Vereniging van vrouwen met hogere opleiding (VVAO)
• Women's Reproductive Rights

4.1.3 Beschreven egodocumenten
• WMS - aanvulling
• Smiddy, Anne M.J.
• Vogels-van Beeck, Gerdina Francisca (1931-2016)       

4.1.4 Externe levering van beeldmateriaal
• Wikipedia
• Tijdschriften als Tijdschrift Genderstudies, Historica, ZijaanZij, Opzij
• Uitgeverij Querido, herdruk ‘De zussen Van Gogh’ 
• Jaarboek Vrouwengeschiedenis
• ‘1001 vrouwen’- 20e eeuw: 17 foto’s0
• T.b.v. lezing over minirok, i.h.l.v. ‘Made in Europe’
• IHLIA, Jet Homoet – t.b.v. tentoonstelling, boek en filmpje over Gon Buurman
• Netty van Hoorn – t.b.v. film Lesbian Nation Revival
• Foto’s van Johanna Westerdijk aan Universiteitsmuseum Utrecht, Schimmellab, Uni-

versiteit Utrecht, afd. DE van ministerie OCW – t.b.v. tentoonstellingen, infographic, 
standbeeld, shawl in het kader van het Westerdijk-jaar

• Beeldmateriaal tbv oratie Renée Römkens
• Voor de tentoonstelling met werk van Gon Buurman is een brochure en een filmpje 

gemaakt over de ontwikkeling van Gon Buurman als fotograaf en haar werk (gebaseerd 
op het met haar afgenomen oral history interview van 2016) 

• Selectie beeld voor jaarverslag 2016
• Amersfoortse courant – foto’s tbv artikel over J. Westerdijk
• Westerdijk Instituut – foto J. Westerdijk tbv wikkel bierflesje ‘Schoonegeest’
• BNNVARA – foto Paarse September 
• KRO-NCRV Achter de Dijken – diverse affiches en foto’s tbv uitzending over invloed cal-

vinistische cultuur op positie van vrouwen. Opname bij Atria op 22 mei.
• Tijdschrift Oud-Utrecht – scan voorblad Utrechtsch Maandblad Vrouwelijke studenten, 

1910
• Kiesraad – foto vrouwenkiesrecht tbv banner 
• Atria – foto’s en affiches tbv publicatie oratie Renée Römkens
• Tweede Kamer- foto’s mbt vrouwenkiesrecht
• Zuiderzeemuseum – bruikleen affiche
• Volkskrant Magazine – objecten begin tweede feministische golf voor nieuwe serie over 

naoorlogse cultuur
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• Scan geleverd van het affiche  "Een sociale zaak", dd 13 januari 1976, Visserijmuseum 
Vlaardingen, voor een tentoonstelling in het Zuiderzeemuseum

• Jaarboek Vrouwengeschiedenis
• 1001-vrouwen – 11 foto’s
• Zuiderzeemuseum – bruikleen affiche
• Charlotte van Rappard –  tbv biografie van haar grootmoeder Ch. Polak-Rosenberg.
• Cultuurhistorisch Centrum Oldambt in Winschoten - scan van de zogenoemde ‘beroe-

penplaat’ uit 1898 voor tentoonstelling Oldambtster vrouwen
• Affiches Dolle Mina voor masterscriptie Debra Knoop
• Kiesraad Nederland – foto vrouwenkiesrecht t.b.v. jaarverslag
• BNNVARA – affiches seksuele voorlichting t.b.v. uitzending Pauw over 50 jaar Rutgers-

stichting
• Omroep MAX – idem
• Pro Demos – foto Suze Groeneweg
• KNHG – foto’s Antia Wiersma
• Dagblad Trouw – foto oorkonde slavernij
• Universiteit Leiden – foto Lizzie van Dorp voor webartikel over WOII
• Squla – foto’s Aletta Jacobs voor een educatieve geschiedenisquiz
• Stedelijk Museum Amsterdam – beeldmateriaal Dolle Mina voor research tentoonstel-

ling
• Rijksmuseum Muiderslot – foto’s voor themapublicatie
• Partij van de Dieren – foto’s vrouwenkiesrecht voor een actie op 12 december
• The Sekaiisan Research Institute, Hiroshima, Japan – 3 foto’s Aletta Jacobs Papers voor 

website cultureel erfgoed
• Framer framed – foto’s voor een tentoonstelling
• Blijfgroep – beeldmateriaal kleine tentoonstelling 40 jaar Blijf
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4.1.5 Groei collecties

Groei bibliotheekcollectie

Boeken/grijze literatuur/tijdschriften 2016 2017

Verworven boeken en grijze literatuur
Abonnementen op tijdschriften

1.091
223

1.106
192

Catalogi/databases

Catalogus boeken/tijdschriftartikelen 

Boeken/grijze literatuur
Tijdschriftartikelen met annotatie
Tijdschriften
Biografische mappen

1.091
347
47
0

1.106
315
49
0

Subtotaal bibliotheekcollectie ontsloten 1.485 1.470

Database Mapping the World

Nieuwe informatiecentra 28 10

Gemuteerde gegevens informatiecentra 3 1

Database organisaties

Nieuwe adressen 1 2

Database oral history

Collectiebeschrijvingen
Beschrijvingen interviews

1
11

0
7

Archief

Archiefcollectie

Verworven archieven
Ontsloten archieven
Verworven egodocumenten
Ontsloten egodocumenten

68,80 meter
57,50 meter
11
11

26 meter
55 meter
3
3

Beeldarchief

Aanwas beeldmateriaal (items) 
Ontsloten beeldmateriaal

360
137

215
279

4.1.6 Collecties en bestanden op 31 december 2017

Collecties
• Boeken, brochures, rapporten en scripties: 108.848
• Nederlandse en buitenlandse tijdschriften: 192 lopende abonnementen
• Afgesloten jaargangen van tijdschriften: 450 meter
• Archieven en egodocumenten: 1.540 meter, inclusief 28,25 meter egodocumenten
• Documentatiemateriaal: 64 meter
• Biografische knipsels van vrouwen: 8.867
• Foto’s: circa 30.000
• Affiches en prenten: circa 12.000
• Objecten: circa 1.900
• Geluidsbanden: circa 1.500
• Videobanden en films: circa 650
• Grammofoonplaten: circa 150
• CD-Roms: circa 300
• Oral History Interviews (videoportretten): 107
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Geautomatiseerde bestanden
• Catalogus bibliotheek en documentatie: aantal records

• boeken: 106.221
• artikelen: 31.837
• periodieken: 7.907
• biografische mappen: 9.033

• ZMVV bestanden (informatie over zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen in de 
collecties)   19.683 records (incl. ZMVV foto’s)

• Deskundigenbestanden Vrouwenstudies en Genderonderzoek: 365 deskundigen
• Archieven: 733 beschrijvingen en inventarissen
• Egodocumenten: 270 beschrijvingen
• Beeldarchief: 26.834 foto’s, 5.154  affiches, 1.991 objecten
• Database (vrouwen)organisaties in Nederland: 540 beschrijvingen
• Database ‘Mapping the World of Women’s Information Services’: 749 beschrijvingen
• Database ‘Websites on Women”: 2.324 beschrijvingen
• Database Interviews: 44 beschrijving-collecties, 370 beschrijving-interviews
• Database Biografieën: 111 biografieën
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4.2 Resultaten dienstverlening

Gerealiseerd 2017

4.2.1 (Fysieke) bezoeken
Bezoeken aan bibliotheek en archief (incl. informatievragen via telefoon 
en e-mail, bezoeken exposities, deelnemers rondleidingen)

4.470

4.2.2 Virtuele bezoeken (website-gebruik)
www.atria.nl 114.481 

Projectwebsites:

www.alettajacobs.org 18.457

www.fragen.nu 1.139

www.preventieintergenerationeelgeweld.nl 405

www.alettajacobsfonds.nl 708

Totaal virtuele bezoeken 135.190 

4.2.3 Dienstverlening bibliotheek en archief
Uitleningen en verlengingen 1.738

Nieuw ingeschreven leners 192

Rondleidingen 51

Aanvragen boeken/tijdschriften uit depot 485

Geraadpleegde boeken/tijdschriften uit depot 1.387

Aanvragen archief/egodocumenten/ beeldmateriaal uit depot 186

Geraadpleegde inventarisnummers archief/egodocumenten/ beeldma-
teriaal uit depot

1.965

4.2.4 Sociale media Per 31/12/2017

Volgers LinkedIn 839

Facebook 5.731 

Volgers Twitter @AtriaNieuws 5.763 

Volgers Twitter @AlettaJacobs 1.729 

Aantal filmpjes YouTube 172

Weergaven filmpjes YouTube 34.036

Instagram volgers 182

Gerealiseerd 2017

Blogs 41

Lemma’s Wikipedia 47

http://www.atria.nl
http://www.alettajacobs.org
http://www.fragen.nu
http://www.preventieintergenerationeelgeweld.nl
http://www.alettajacobsfonds.nl
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4.3 Projecten Atria – Extern gefinancierd

4.3.1 Collecties

Oral history project - Vrouwelijke hoogleraren
In 2017 zijn vier vrouwelijke emeritus-hoogleraren geïnterviewd volgens de wetenschappe-
lijke oral history-methode. In januari 2017 is het 100 jaar geleden dat Johanna Westerdijk 
(1883-1961) benoemd werd als eerste vrouwelijke hoogleraar. Op 10 februari 1917 sprak 
zij haar oratie uit. 100 jaar na dato zijn vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd onder 
hoogleraren: 19,3% van de hoogleraren is vrouw. Aanleiding voor Atria om de academische 
vrouwenbeweging onder de loep te nemen voor het oral history-project Moving Women’s 
History - tweede feministische golf. In totaal zullen vijf vrouwelijke hoogleraren in het 
kader van dit project worden geïnterviewd.
In 2017 is financiële ondersteuning van dit project gevonden bij het Landelijk Netwerk 
Vrouwelijk Hoogleraren (LNVH) en de Universiteit van Amsterdam (UvA). Daarnaast is er 
gedoneerd door het Aletta Jacobs Fonds. 

Oral history project - Tweede feministische golf extra
Atria’s collectie bevat vele archieven van personen en organisaties uit de zogenoemde 
tweede feministische golf. Oral history interviews met sleutelfiguren uit deze bewe-
ging vormen een onontbeerlijke aanvulling hierop. In 2017 zijn Hedy d’Ancona en Anje 
Wiersinga geïnterviewd voor het project Tweede feministische golf extra. Dit is mogelijk 
gemaakt door het Thil ten Cate Fonds. 

Metamorfoze – Archieven, Boeken en Tijdschriften
Metamorfoze is het landelijk programma voor behoud van het papieren erfgoed, gecoördi-
neerd door de Koninklijke Bibliotheek (KB). In verschillende trajecten (archieven, boeken 
en tijdschriften) kent Metamorfoze projectsponsoring toe voor digitalisering vanuit haar 
programma. Het gedigitaliseerde materiaal komt vervolgens beschikbaar via de web-
site van de collectie-beherende instelling en via Delpher (www.Delpher.nl), het landelijk 
platform voor gedigitaliseerd erfgoed. Via aanvragen bij Metamorfoze in de verschillende 
trajecten heeft Atria sinds 1999 al veel materiaal uit zijn collectie laten conserveren en 
digitaliseren. In januari 2017 rondde Atria het Metamorfozeproject ‘Archieven Vrouwenar-
beid 1870-1950’ af. In juni werd het Metamorfozeproject Boeken afgerond: ‘Vrouwenarbeid 
periode tot 1940: o.a. prostitutie, tentoonstelling De Vrouw 1813-1913 e.a.’. Ook zijn in 2017 
diverse tijdschriften toegevoegd. 

4.3.2 Onderzoek & Advies
Vrouwen in de media 
In januari 2017 lanceerde WOMEN Inc. de campagne Beperkt Zicht over de vertegenwoor-
diging en beeldvorming van vrouwen in de media. In opdracht van WOMEN Inc. onder-
zocht Atria de representatie van vrouwen in de media, wat resulteerde in de overzichts-
studie ‘Representatie van vrouwen in de media’. Deze studie geeft aan hoe vaak vrouwen in 
de media verschijnen, in welke rol en of er verschillen zijn tussen diverse media. De studie 
is opgenomen in de publicatie ‘Beperkt Zicht: de rol van mediamakers in beeldvorming’ en 
online op de site van Atria beschikbaar gemaakt. 
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Project Regenbooggemeenten
Atria voerde met Panteia onderzoek een evaluatieonderzoek uit naar de ‘Regenboogste-
den 2015-2017’. Dit is een voortzetting van het Koploperprogramma, dat het ministerie 
van OCW in 2008 startte en waarin gemeenten en het ministerie van OCW verklaarden 
inspanningen te gaan leveren om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van 
LHBT-inwoners te bevorderen. Het onderzoek dat Panteia en Atria uitvoerde biedt een 
beschrijving van de meerwaarde van deze aanpak. De rapportage ‘Evaluatieonderzoek 
Regenboogsteden 2015-2017’ is op 20 september 2017 gepubliceerd.

Artikel 1 en Fundamental Rights Agency (FRA)
In 2017 heeft Atria tweemaal een opdracht uitgevoerd voor Artikel 1 in het kader van het
raamcontract dat die organisatie heeft met het Fundamental Rights Agency (FRA) van
de Europese Unie. Het eerste project, genaamd ‘Rights of crime victims to have access to 
justice –a comparative analysis’, betrof een nationaal veldwerkproject waarvoor Artikel 
1 en Atria slachtoffers van geweld en professionals hebben geïnterviewd over de manier 
waarop hun rechten in het strafproces zijn gerespecteerd. In juni 2017 zijn de bevindingen 
over Nederland middels een rapportage door Atria en Artikel 1 aan FRA aangeleverd. De 
verwachte publicatie van de internationale vergelijking is medio 2018. Het tweede pro-
ject betrof een kleinschalige opdracht waarin Atria deskresearch uitvoerde naar recente 
Nederlandse publicaties en incidenten over ‘Misogyny, gender stereotyping and hate 
speech against women’. De deskresearch leverde input voor het FRA-rapport Challenges to 
women’s human rights in the EU: Gender discrimination, sexist hate speech and gender-based 
violence against women and girls (November 2017).

Bruggen bouwen: trans in/& de media
Atria, TNN (Transgender Netwerk Nederland) en de Universiteit Leiden startten in 2017 
met het project ‘Bruggen bouwen: trans in/& de media’. Het project heeft tot doel berichtge-
ving over transgenders te verbeteren (nauwkeurigheid, rechtmatig en respectvol) en het 
emancipatoir potentieel te vergroten. Om dit doel te bereiken, is het nodig om bruggen te 
slaan tussen transgemeenschap en media. In 2017 vonden een internationale expertmee-
ting en een actieonderzoek plaats. Het actieonderzoek bestond uit interviews met media-
makers en transgenders, met het doel een verdiepend inzicht te verkrijgen in de wensen 
van transpersonen, de kaders van mediamakers en behoeften om de eventuele kloof te 
overbruggen. Het actieonderzoek wordt begin 2018 afgesloten met een bijeenkomst waarin 
mediamakers en transgenders elkaar ontmoetten. Het project, met TNN als penvoerder, 
ontving projectfinanciering vanuit het ministerie van OCW. 

Brodolini
In het voorjaar van 2016 is Atria aangezocht als landenexpert in het onderzoek dat Fonda-
zione Giaccomo Brodolini in Italië geacquireerd heeft. Het betreft een meerjarig onderzoek 
‘Scientific analysis and advice on gender equality in the EU’, in opdracht van de Europese 
Unie. Atria schrijft jaarlijks een landenrapport en voorziet de opdrachtgever maandelijks 
van een update wanneer er sprake is van gewijzigd beleid of nieuwe ontwikkelingen. Het 
project loopt van juni 2016 tot en met juni 2018.

Evaluatie Actieplan Zelfbeschikking
De autonomie om als individu zelfstandig keuzes te maken, is niet voor iedereen in Neder-
land even vanzelfsprekend. Sommige mensen worden meer dan anderen geconfronteerd 
met uiteenlopende vormen van ernstig geweld, onderdrukking en beperkingen van bewe-
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gingsvrijheid en ontplooiingsmogelijkheden. In 2015 is de overheid gestart met de brede 
en meerjarige aanpak ‘Actieplan Zelfbeschikking 2015-2017’. Om de effecten van het Actie-
plan vast te stellen, voert beleidsonderzoeksbureau Panteia in opdracht van het ministe-
rie van SZW een nul-, tussen- en eindmeting uit. Atria was in 2016 en 2017 als adviseur 
betrokken bij de tussenmeting.  

Training klantmanagers gemeente Amsterdam
In november 2016 startte Atria met het geven van trainingen aan klantmanagers die
werkzaam zijn bij de gemeente Amsterdam. Deze training is onderdeel van een reeks
trainingen die trainingsbureau Rebel With a Cause biedt om statushouders te begeleiden
naar (arbeids)participatie en valt binnen het nieuwe vluchtelingenbeleid van Amsterdam:
‘De Amsterdamse aanpak’. In 2017 verzorgde Atria zes trainingen voor klantmanagers. 

‘Improving administrative data collection on intimate partner violence’
‘Improving administrative data collection on intimate partner violence’ is een project in 
opdracht van EIGE, uitgevoerd door ICF International. Milieu voert een deel van het pro-
ject uit. Atria leverde adviezen, feedback op tussenresultaten en nam deel aan een interim 
meeting. Dit project was een vervolgstudie na een eerder onderzoek van EIGE naar indica-
toren voor verkrachting, femicide en intiem partnergeweld, waar ook Atria bij betrokken 
was. De dataverzameling per lidstaat is onderzocht op volledigheid, betrouwbaarheid en 
vergelijkbaarheid, gericht op aanbevelingen per lidstaat.

Peer Review Raad van Europa
In opdracht van de Raad van Europa heeft Atria bijgedragen aan de facilitering van een 
peer-to-peer review van parlementariërs uit verschillende Europese landen voor parlemen-
tariërs uit de Ukraine over gendermainstreaming in het parlement. De rol van Atria was 
het begeleiden van het proces vanuit de kennis die aanwezig is bij Atria over gender en poli-
tieke participatie.

Alliantie Genderdiversiteit
In de Alliantie Genderdiversiteit bundelt Atria samen met Movisie, Rutgers, Emancipator, 
TNN, COC NL, NNID, Doetank-Peer, Stichting School & Veiligheid, UvA pedagogiek en het 
Nederlands Jeugdinstituut de krachten voor een samenleving met meer flexibiliteit en 
meer diversiteit in gender. De Alliantie Genderdiversiteit wil verandering teweeg brengen 
door samen te werken bij het agenderen van de seksestereotypering en ongelijkwaardig-
heid in sekserollen, door onderzoek en door inzet op transformatie. Eind 2017 kwam de 
Alliantie Genderdiversiteit met een 10-punten agenda: concrete acties om onze doelen te 
bereiken. Ook zette Atria een Theory of Change voor het project op. Het ministerie van OCW 
ondersteunt het project.

Effectiviteitsonderzoek naar interventie De Nieuwe Toekomst
In oktober 2017 startte Atria met het vierjarige effectiviteitsonderzoek naar de inter-
ventie De Nieuwe Toekomst. Deze interventie is in 2012 door de Federatie Opvang en de 
Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) ontwikkeld en heeft tot doel vrouwelijke slachtoffers 
van huiselijk geweld te ondersteunen in hun maatschappelijke participatie, vooral op de 
arbeidsmarkt, en hen hiermee een nieuwe toekomst te bieden. Atria doet onderzoek naar 
de effecten van deze interventie. De uitvoering van het onderzoek wordt mogelijk gemaakt 
door financiering vanuit het ZonMw-programma Vakkundig aan het werk. Daarnaast is er 
een overeenkomst met de Universiteit van Amsterdam (AISSR, programmagroep Politieke 
Sociologie) gesloten voor een aanvullend promotietraject. 
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4.4 Atria in de media

* = inhoudelijk in de media / # = opiniestuk 

Medium Titel Datum

AT5 Straten van 
Amsterdam

Interview met Juul Muller over Rosa Manus die woonde in de 
Minervalaan in Amsterdam, op hetzelfde adres waar nu femi-
nistisch advocate Gabi van Driem woont. *

9-1, 11.1 en 
12.1

De Stentor Artikel ‘Veel geweld in huis tijdens de feestdagen’ met een 
reactie van o.a. Renée Römkens. *

2-2

NPO – Radio 1 – Hier 
hoor je hoe het echt zit

Interview met Renée Römkens door Francisco van Jole over 
Women’s March Washington. *

21-1

NPO – Radio 1 - Met 
het oog op Morgen

Interview met Renée Römkens door Max van Weezel over 
Women’s March. *

21-1

RTV Utrecht Interview met Zehra Sariaslan: politieke Ladies Nights in 
Doorn over Atria’s rapport Vrouwenstemmen in de Raad. *

24-1

Nieuwsblad De Kaap Geanimeerde avond over vrouwen in de politiek met quotes 
Zehra Sariaslan, beleidsmedewerker Atria. *

25-1

NRC Handelsblad Het gaat dus níet steeds beter met diversiteit in de media: cij-
fers vermeld van Atria’s publicatie Representatie van vrouwen 
in de media *

26-1

Ihlia – digitale nieuws-
brief

Aankondiging Expositie Intieme blik van Gon Buurman Januari

RTL Nieuws Online nieuwsbericht over de politieke participatie van vrou-
wen in de Tweede Kamer, waarin wordt verwezen naar rap-
port Vrouwenstemmen in de raad van Atria *

7-2

Vance Online bericht Hoezo zijn er maar twee vrouwelijke lijsttrek-
kers deze verkiezingen? In het artikel wordt verwezen naar 
het onderzoek dat Atria i.o.v. WOMEN Inc deed. * 

7-2

FemNet Februari 
Nieuwsbrief

Diverse Atria-bijeenkomsten vermeld: Wikivrijdag (17/2), 
meepraten over gendernormen (17/2 en 25/2), feminisme en 
seksualiteit (22/2) en meet-up transgender en beeldvorming 
(23/2)

12-2

RTL Nieuws.nl Eerste transgenderpop ooit: ‘Wel jammer dat ze lang haar 
heeft’ Interview met Atria’s Mariecke van den Berg. *

22.2

De Linker Wang (Groen-
Links)

Artikel ‘Religie en echtscheiding: aandacht voor positie vrou-
wen’ van Jamila Mejdoubi, over huwelijkse gevangenschap. *

maart

Opzij In het artikel ‘Even voelen? Wat denk je nou’ interview met 
Renée Römkens. * 

maart

NRC Next en NRC Han-
delsblad

‘Ook witte, westerse mannen legitimeren geweld tegen vrou-
wen’ *

3-3

De Limburger Kleedkamerpraat niet onschuldig, interview Renée Römkens * 4-3

De Correspondent Welke partij gaat eindelijk zorgen voor vaderschapsverlof? 
Met interview met Zehra Sariaslan en Suzanne Bouma en ver-
melding GenderScan Atria. *

4-3

Vrij Nederland Welke politieke partij moet nodig worden opgericht? Renée 
Römkens geïnterviewd. 

5-3

het Continuüm, digitaal 
tijdschrift over gen-
derdiversiteit en trans-
gender

Onderzoek naar beeldvorming van transgender personen, 
Succes, slachtoffer, pion of pionier. *

8-3

http://www.at5.nl/gemist/tv/272/25236/-/7
http://www.destentor.nl/regio/veel-geweld-in-huis-met-de-feestdagen-1.6803527
http://nieuwsbladdekaap.nl/lokaal/geanimeerde-avond-over-vrouwen-de-politiek-206365
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/01/26/hakken-in-beeld-we-zagen-toch-ook-nooit-de-schoenen-van-cameron-en-obama-6407639-a1543006
http://us7.campaign-archive1.com/?u=aeca29d2a4ca762ceb5a8f419&id=16c18c5733&e=6242f00a49
http://vance.nl/hoezo-er-twee-vrouwelijke-lijsttrekkers-verkiezingen/
http://vance.nl/hoezo-er-twee-vrouwelijke-lijsttrekkers-verkiezingen/
https://www.rtlnieuws.nl/editienl/eerste-transgenderpop-ooit-wel-jammer-dat-ze-lang-haar-heeft
https://www.rtlnieuws.nl/editienl/eerste-transgenderpop-ooit-wel-jammer-dat-ze-lang-haar-heeft
http://www.linkerwang.nl/CMS/wp-content/uploads/2017/02/DLW17-1-p-10_11.pdf
http://www.linkerwang.nl/CMS/wp-content/uploads/2017/02/DLW17-1-p-10_11.pdf
https://blendle.com/i/opzij/even-voelen-wat-denk-je-nou/bnl-opzij-20170220-135975?sharer=eyJ2ZXJzaW9uIjoiMSIsInVpZCI6ImptdWxsZXIiLCJpdGVtX2lkIjoiYm5sLW9wemlqLTIwMTcwMjIwLTEzNTk3NSJ9
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/03/03/geweld-tegen-vrouwen-hier-geculturaliseerd-7078051-a1548557
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/03/03/geweld-tegen-vrouwen-hier-geculturaliseerd-7078051-a1548557
https://decorrespondent.nl/4348/welke-partij-gaat-eindelijk-zorgen-voor-vaderschapsverlof/1229787733020-4b89369f
https://blendle.com/i/vrij-nederland/welke-politieke-partij-moet-nodig-worden-opgericht/bnl-vn-20170223-140898?sharer=eyJ2ZXJzaW9uIjoiMSIsInVpZCI6ImptdWxsZXIiLCJpdGVtX2lkIjoiYm5sLXZuLTIwMTcwMjIzLTE0MDg5OCJ9
http://www.continuum.nl/actualiteit/wetenschap/succes_slachtoffer_pion_of_pionier
http://www.continuum.nl/actualiteit/wetenschap/succes_slachtoffer_pion_of_pionier
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NPO Radio 1, Nieuws 
& Co

Gesprek met Renée Römkens n.a.v. leerstoel gendergerela-
teerd geweld. *

7-3

Vice Broadly Een paar opvallende punten uit de partijprogramma’s over 
de vrouwenzaak met gebruik making van de Genderscan van 
Atria. *

8-3

AT5 Programma ‘Vrouwen van Amsterdam, kapitaal van de stad!’. 
Astrid Elburg is geportretteerd bij Atria 

13-3 t/m 17-3

Website Max TV De vrouwenmars is terug interview met Atria’s Angeniet Gil-
lissen. * 

14-3

De Volkskrant (maga-
zine)

Atria wordt genoemd in het bericht ‘Henk lift mee met Noor 
Spanjer’

25-3

De Volkskrant ‘Feminisme speelt in op individuele ambities en behoeften. 
Ook op die van Julia’, reactie op opiniestuk van Julia Merkus 
door Suzanne Bouma # *

7-4

Trouw Zeker de lokale politiek vraagt om vrouwen, opiniestuk van 
Zehra Sariaslan en Esther de Jong #*

8-4

Politieke ambtsdragers 
(Ministerie van BZK)

Online artikel ‘Meer vrouwen in de gemeenteraad’. * 11-4

Fotoexpositie.nl De intieme blik 21-4

Universiteit Gent Online bericht: Historica Lore Goovaerts wint Johanna Naber-
prijs 2017 *

24-4

UGentMemorie Online bericht: Lore Goovaerts wint Johanna Naberprijs! * 24-4

Historici.nl Lore Goovaerts wint Johanna Naberprijs 2017 * 1-5

NRC Handelsblad Geen directeur, maar ook geen vuilnisvrouw, reactie op de 
Glazen Kelder van Peter Lloyd, door Renée Römkens *

11-5

RTV Utrecht – Radio M Interview met Angeniet Gillissen over de geschiedenis en toe-
komst van moederdag *

12-5

Het Parool Amina Wadud laat zien dat je feminist kunt zijn binnen de 
islam, interview met Saskia Wieringa als Atria’s geaffilieerd 
onderzoeker en interviewer F-Lab Amina Wadud *

14-5

Trouw De koran vanuit vrouwelijk perspectief, interview met 3 mos-
lima’s (waaronder Atria-collega Jamila Mejdoubi) *

15-5

NieuwWij.nl Wij zijn de leiders waarop wij wachten, essay van Heidi 
Dorudi n.a.v. F-Lab Amina Wadud *

16-5

OneWorld Vrouwen in de islam, verslag van Esra Dede n.a.v. F-Lab 
Amina Wadud. *

17-5

Reformatorisch Dag-
blad

Nederlands-Turkse Zehra Sariaslan: Mijn oma inspireert mij, 
portret van Atria-medewerker Zehra Sariaslan. *

18-5

Joop BNNVARA Joop Café: Amina Wadud en het islamitisch feminisme. * 20-5

Sociale Vraagstukken Onderdrukking zien door een nieuwe bril * Zomer-num-
mer

Baarnse Courant Artikel ‘Belangwekkende feministe’ Rosa Manus woonde in 
Villa Parkwijk, met een passage over de oprichting van het 
IAV door o.a. Rosa Manus en de gestolen archieven die in 
Moskou zijn teruggevonden. *

22-5

NRC Handelsblad – 
agenda Amsterdam

Lezing vrouwen in de eerste wereldoorlog, door Marianne 
Boere

27-5

FEMNet – Feministisch 
Platform GroenLinks

Diverse aankondigingen bijeenkomsten van Atria: 16 juni over 
beeldvorming, 22 juni Feminisme terug van nooit wegge-
weest, 13 juni Vrouwenvoetbal scoort en vermelding webspe-
cial Wielrennen: van Mien tot Leontien

9-6

https://www.vice.com/nl/article/een-paar-opvallende-punten-uit-de-partijprogrammas-over-de-vrouwenzaak?utm_source=broadlyfbned
https://www.vice.com/nl/article/een-paar-opvallende-punten-uit-de-partijprogrammas-over-de-vrouwenzaak?utm_source=broadlyfbned
https://www.youtube.com/watch?v=dv81P836i70
http://www.maxvandaag.nl/sessies/themas/geld-werk-recht/de-vrouwenmars-is-terug/
http://www.volkskrant.nl/magazine/henk-lift-mee-met-noor-spanjer~a4477481/
http://www.volkskrant.nl/magazine/henk-lift-mee-met-noor-spanjer~a4477481/
http://www.volkskrant.nl/opinie/reacties-op-ik-ben-klaar-met-feminisme~a4482767/
http://www.volkskrant.nl/opinie/reacties-op-ik-ben-klaar-met-feminisme~a4482767/
https://www.trouw.nl/opinie/zeker-de-lokale-politiek-vraagt-om-vrouwen~a0cb9ba7/
https://www.politiekeambtsdragers.nl/actueel/nieuws/2017/4/11/meer-vrouwen-in-de-gemeenteraad
http://www.fotoexpositie.nl/exposities/gon_buurman.html
https://www.ugent.be/nl/actueel/nieuws/lore-goovaerts-johanna-naberprijs.htm
https://www.ugent.be/nl/actueel/nieuws/lore-goovaerts-johanna-naberprijs.htm
http://www.ugentmemorie.be/nieuws/lore-goovaerts-wint-johanna-naberprijs
https://www.historici.nl/nieuws/lore-goovaerts-wint-johanna-naberprijs-2017
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/05/11/geen-directeur-maar-ook-geen-vuilnisvrouw-8774505-a1558072
https://www.rtvutrecht.nl/gemist/uitzending/radiomutrecht/aan-tafel/20170512-1300/
https://www.rtvutrecht.nl/gemist/uitzending/radiomutrecht/aan-tafel/20170512-1300/
http://www.parool.nl/amsterdam/amina-wadud-laat-zien-dat-je-feminist-kunt-zijn-binnen-de-islam~a4494458/
http://www.parool.nl/amsterdam/amina-wadud-laat-zien-dat-je-feminist-kunt-zijn-binnen-de-islam~a4494458/
https://www.trouw.nl/religie-en-filosofie/de-koran-vanuit-vrouwelijk-perspectief~a8526981/
https://www.nieuwwij.nl/opinie/wij-zijn-de-leiders-waarop-wachten/
https://www.oneworld.nl/vrouwen-de-islam
https://www.rd.nl/meer-rd/samenleving/nederlands-turkse-zehra-sariaslan-mijn-oma-inspireert-mij-1.1401888
https://joop.vara.nl/nieuws/joop-cafe-amina-wadud-en-islamitisch-feminisme
http://groenlinks.us2.list-manage.com/track/click?u=0e0304416b7093c6a0e984feb&id=ea31ed1b99&e=5e14f1f72b
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Het Parool Zwangere is niet ziek met interview van Atria’s Antia Wiersma 
over zwangerschapsdiscriminatie. *

10-6

Tear ‘Geweld tegen vrouwen is nog steeds een ernstig en omvang-
rijk probleem’ Interview met Renée Römkens *

13-6

Nieuwsbrief ZijSpreekt Vrouwenvoetbal scoort * 19-6

Trouw Reactie Antia Wiersma op de vraag van Wilma van Meteren: 
kan een vrouw het verschil maken? #*

21-6

AD Australische politica geeft dochter borstvoeding tijdens toe-
spraak, interview Juul Muller. *

22-6

OneWorld “Racisme is niet te bestrijden met feiten alleen”, interview 
met Atria’s lid van de Raad van Advies Amade M’charek. 

22-6

NRC Handelsblad Never waste a good crisis, ingezonden brief van Esther de 
Groot en Catherine Bij de Vaate in NRC #*

23-6

Omroep Flevoland Zehra Sariaslan geïnterviewd over de vertegenwoordiging 
van vrouwen in de lokale politiek *

23-6

Tijdschrift Oud Utrecht Openingspagina eerste nummer van het Utrechtsch Maand-
blad voor Vrouwelijke Studenten, 1910: vermelding Collectie 
Atria.

Juni

Het Parool Anja Meulenbelt: ‘Beyoncé is niet het rolmodel dat jonge 
vrouwen helpt’ *

29-6

Omroep Max – Recht 
van Spreken

Hedy d’Ancona is hoofdgast in het programma Recht van 
Spreken van MAX tv. Zij bezoekt o.a. Atria en vertelt over wat 
zij als minister heeft gerealiseerd op het gebied van vrouwen-
emancipatie. *

13-7

Het Parool Vrouwenvoetbal: steeds meer spelers, maar de weerstand 
blijft Interview Martine Prange en Martijn Oosterbaan die ism 
Atria boek publiceerden Vrouwenvoetbal in Nederland *

15-7

Telegraaf Vrouwen strijden voor meer dan de beker, Interview Martine 
Prange *

17-7

Sportknowhowxl.nl Op zoek naar... een nieuwe genderorde in de voetbalwereld, 
boekbespreking Vrouwenvoetbal in Nederland*

18-7

BNR Interview met Antia Wiersma over de gendergap op Wikipe-
dia en Wikivrijdag: Mannen domineren Wikipedia *

19-7

NRC Handelsblad Erger dan seksisme is gebrek aan kennis, interview Prange, 
zonder vermelding Atria *

22-7

Nederlands Dagblad Kom voetballen, maar blijf vooral een leuk meisje, interview 
met Martine Prange *

25-7

Volkskrant Voetbal: het laatste bolwerk van de man, en dat gaat niet 
zomaar veranderen interview met Martine Prange en Martijn 
Oosterbaan *

26-7

Trouw Opiniestuk van Renée Römkens: Pak online seksuele intimida-
tie aan #*

26-7

NRC Handelsblad Interview met Mariecke van den Berg over Transgenders in de 
media *

28-7

Gemeente.nu Online bericht over project De Nieuwe Toekomst 27-7

Trouw Sire-campagne doet jongens te kort en moedigt stereotiep 
gedrag aan  
Ingezonden artikel, mede ondertekend door Atria #*

1-8

Trouw ‘Alsof je nooit wist dat je iets miste’. O.a. Martine Prange aan 
het woord en ‘Vrouwenvoetbal in Nederland’ genoemd *

3-8

De Correspondent, 
online

De KNVB en de politiek zaten het vrouwenvoetbal decennia 
dwars. Tijd om dit te herstellen *

5-8

FunX radio FunX Live radio programma over LHBTI & Biculturaliteit * 6-8

Nieuwe Revu Wie denkt Jeroen Pauw wel dat hij is? Sylvia Holla geïnter-
viewd *

3-9

https://blendle.com/i/het-parool/zwangere-is-niet-ziek/bnl-par-20170610-8253237?sharer=eyJ2ZXJzaW9uIjoiMSIsInVpZCI6ImptdWxsZXIiLCJpdGVtX2lkIjoiYm5sLXBhci0yMDE3MDYxMC04MjUzMjM3In0%3D
https://resister.tear.nl/verhalen-en-nieuws/%E2%80%98geweld-tegen-vrouwen-nog-steeds-een-ernstig-en-omvangrijk-probleem%E2%80%99
https://resister.tear.nl/verhalen-en-nieuws/%E2%80%98geweld-tegen-vrouwen-nog-steeds-een-ernstig-en-omvangrijk-probleem%E2%80%99
file:///C:\Users\juul\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\XP73OO3M\email.mht
http://www.ad.nl/buitenland/australische-politica-geeft-dochter-borstvoeding-tijdens-toespraak~a0601d05/
http://www.ad.nl/buitenland/australische-politica-geeft-dochter-borstvoeding-tijdens-toespraak~a0601d05/
https://www.oneworld.nl/wetenschap/racisme-niet-te-bestrijden-met-feiten-alleen?utm_content=buffer3f9d0&utm_medium=social&utm_source=facebook&utm_campaign=buffer
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/06/23/echtscheiding-ouderschapsplan-never-waste-a-good-crisis-11227468-a1564208
http://www.omroepflevoland.nl/luisteren/Dit-is-Flevoland-deel3/23-06-2017
http://www.omroepflevoland.nl/luisteren/Dit-is-Flevoland-deel3/23-06-2017
https://www.parool.nl/binnenland/anja-meulenbelt-beyonce-is-niet-het-rolmodel-dat-jonge-vrouwen-helpt~a4503370/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=shared+content&utm_content=paid&hash=95a7baa970ce4a6edcac806b95fa4d99b6a0a935
https://www.parool.nl/binnenland/anja-meulenbelt-beyonce-is-niet-het-rolmodel-dat-jonge-vrouwen-helpt~a4503370/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=shared+content&utm_content=paid&hash=95a7baa970ce4a6edcac806b95fa4d99b6a0a935
https://www.maxvandaag.nl/sessies/themas/media-cultuur/hedy-dancona-in-recht-van-spreken/
https://www.maxvandaag.nl/sessies/themas/media-cultuur/hedy-dancona-in-recht-van-spreken/
https://www.maxvandaag.nl/sessies/themas/media-cultuur/hedy-dancona-in-recht-van-spreken/
https://www.maxvandaag.nl/sessies/themas/media-cultuur/hedy-dancona-in-recht-van-spreken/
https://www.parool.nl/sport/vrouwenvoetbal-steeds-meer-spelers-maar-de-weerstand-blijft~a4506395/
https://www.parool.nl/sport/vrouwenvoetbal-steeds-meer-spelers-maar-de-weerstand-blijft~a4506395/
http://www.sportknowhowxl.nl/achtergronden/boeken-met-broeke/item/110251/op-zoek-naar----een-nieuwe-genderorde-in-de-voetbalwereld
https://www.bnr.nl/nieuws/tech/10326783/mannen-domineren-wikipedia
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/07/22/erger-dan-seksisme-is-gebrek-aan-kennis-12184171-a1567559
https://www.volkskrant.nl/sport/voetbal-het-laatste-bolwerk-van-de-man-en-dat-gaat-niet-zomaar-veranderen~a4508139/
https://www.volkskrant.nl/sport/voetbal-het-laatste-bolwerk-van-de-man-en-dat-gaat-niet-zomaar-veranderen~a4508139/
https://www.trouw.nl/opinie/pak-online-seksuele-intimidatie-aan~adc881ee/
https://www.trouw.nl/opinie/pak-online-seksuele-intimidatie-aan~adc881ee/
https://www.gemeente.nu/sociaal/effecten-ondersteuning-slachtoffers-huiselijk-geweld/
https://www.atria.nl/nl/nieuws/sire-campagne-doet-jongens-tekort-en-moedigt-stereotiep-gedrag-aan
https://www.atria.nl/nl/nieuws/sire-campagne-doet-jongens-tekort-en-moedigt-stereotiep-gedrag-aan
https://decorrespondent.nl/7135/de-knvb-en-de-politiek-zaten-het-vrouwenvoetbal-decennia-dwars-tijd-om-dit-te-herstellen/2018062436775-d18d2095
https://decorrespondent.nl/7135/de-knvb-en-de-politiek-zaten-het-vrouwenvoetbal-decennia-dwars-tijd-om-dit-te-herstellen/2018062436775-d18d2095
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HP De Tijd Interview met Mariecke van den Berg over Transgenders in de 
media *

10-9

NPO Radio 1 - De 
Nieuws BV

Pleidooi voor vrouwenrechten uit 1792 in het Nederlands 
vertaald, interview met Renée Römkens over Mary Wollston-
ecraft *

8-9

Reformatorisch Dag-
blad

Verzetsstrijdster Jacoba van Tongeren bezong haar eigen 
daden niet met daarin het verhaal dat Antia Wiersma hield 
over Jacoba van Tongeren *

Volkskrant Helft zwangere vrouwen gediscrimineerd op werkvloer: 
‘Hoezo wordt contract zwangere niet verlengd?’ interview 
met Zehra Sariaslan *

18-9

Trouw Personalia: over Antia Wiersma’s vertrek bij Atria 19-9

Vance.nl Nederland heeft nog steeds te weinig vrouwen in de politiek 
*

20-9

VIVA Themanummer over Seksueel grensoverschrijdend gedrag 
met interview Renée Römkens. *

20-9

Archievenblad Vrouwengeschiedenis als inspiratie van emancipatie, inter-
view met Antia Wiersma over de collectie van Atria. * 

oktobernum-
mer

MetroNieuws ‘Playboy haalde lust en sexiness uit de taboesfeer’ Interview 
met Sylvia Holla over de betekenis van Playboy-oprichter 
Hefner. * 

28-9

NOS NOS Journaal Interview met Sylvia Holla over de betekenis 
van Playboy-oprichter Hugh Hefner. *

28-9

NOS NOS online artikel ‘Soms is het goed om een losbandig voor-
beeld te hebben’ interview met Sylvia Holla. *

28-9

Glamour 5 organisaties die zich richten op een betere positie voor 
vrouwen (incl Atria)

4-10

NOS.nl ‘Vrouwen in Hollywood worden nog te vaak als lustobject 
gezien’ interview Renée Römkens. *

12-10

Parool Harvey Weinstein weg uit de filmwereld, het wangedrag niet 
interview Renée Römkens. *

12-10

NRC Handelsblad Nu banger? Een vrouw is altijd alert interview Renée Röm-
kens. *

16-10

Nieuwsuur Renée Römkens over de aandacht voor seksueel grensover-
schrijdend gedrag n.a.v. Harvey Weinstein affaire en de 
nieuwste campagne #alshetjouoverkomt *

16-10

NOS.nl Nieuwe campagne tegen seksueel geweld, interview Renée 
Römkens *

16-10

7Days Interview met Sylvia Holla over Harvey Weinstein * 20-10

KRO-NCRV Achter de 
Dijken

Aflevering 7 De gelukkige huisvrouw serie Achter de Dijken 
Over de invloed van 500 jaar reformatie op de emancipatie 
van vrouwen. Cisca Dresselhuys bezoekt in deze aflevering 
Atria en krijgt rondleiding door collectie. *

20-10

Dieponderzoek.nl Nog steeds geen aanpak seksuele intimidatie online Linda 
Duits over Atria’s factsheet online seksuele intimidatie. *

20-10

NPO radio1 Journaal Ook Jelle Brandt Corstius seksueel misbruikt. ‘Het draait om 
macht’ interview met Renée Römkens. *

24-10

BNR - Spitsuur Martine Prange over vrouwenvoetbal in opmaat naar wed-
strijd NL-No en het boek Vrouwenvoetbal van Atria. *

24-10

Trouw Wat moet er anders na de ontboezemingen via #MeToo? 
Interview met Renée Römkens. *

25-10

De Limburger Beerput #MeToo kan leren van de kerk Interview met Renée 
Römkens. *

28-10

NPO Radio 1 Journaal Interview met Annette Mevis over het archief van Aletta 
Jacobs dat is erkend als UNESCO Memory of the World. *

31-10

http://www.nporadio1.nl/de-nieuws-bv/onderwerpen/424171-pleidooi-voor-vrouwenrechten-uit-1792-in-het-nederlands-vertaald
http://www.nporadio1.nl/de-nieuws-bv/onderwerpen/424171-pleidooi-voor-vrouwenrechten-uit-1792-in-het-nederlands-vertaald
https://www.rd.nl/kerk-religie/verzetsstrijdster-jacoba-van-tongeren-bezong-haar-eigen-daden-niet-1.1429733
https://www.rd.nl/kerk-religie/verzetsstrijdster-jacoba-van-tongeren-bezong-haar-eigen-daden-niet-1.1429733
https://www.volkskrant.nl/magazine/helft-zwangere-vrouwen-gediscrimineerd-op-werkvloer-hoezo-wordt-contract-zwangere-niet-verlengd~a4517299/
https://www.volkskrant.nl/magazine/helft-zwangere-vrouwen-gediscrimineerd-op-werkvloer-hoezo-wordt-contract-zwangere-niet-verlengd~a4517299/
http://vance.nl/is-waarom-belangrijk-is-er-meer-vrouwelijke-kamerleden-komen/
https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/het-gesprek/2017/09/playboy-haalde-lust-en-sexiness-uit-de-taboesfeer
https://nos.nl/artikel/2195195-soms-is-het-goed-om-een-losbandig-voorbeeld-te-hebben.html
https://nos.nl/artikel/2195195-soms-is-het-goed-om-een-losbandig-voorbeeld-te-hebben.html
https://www.glamour.nl/fun/nieuws/gallery/5-organisaties-die-zich-richten-op-een-betere-positie-voor-vrouwen/mama-cash
https://www.glamour.nl/fun/nieuws/gallery/5-organisaties-die-zich-richten-op-een-betere-positie-voor-vrouwen/mama-cash
https://nos.nl/artikel/2197603-vrouwen-in-hollywood-worden-nog-te-vaak-als-lustobject-gezien.html
https://nos.nl/artikel/2197603-vrouwen-in-hollywood-worden-nog-te-vaak-als-lustobject-gezien.html
https://www.parool.nl/kunst-en-media/harvey-weinstein-weg-uit-de-filmwereld-het-wangedrag-niet~a4521375/
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/10/15/nu-banger-een-vrouw-is-altijd-alert-13512409-a1577380
https://www.npo.nl/nieuwsuur/16-10-2017/VPWON_1273386
https://www.npo.nl/nieuwsuur/16-10-2017/VPWON_1273386
https://www.npo.nl/nieuwsuur/16-10-2017/VPWON_1273386
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2198338-nieuwe-campagne-tegen-seksueel-geweld.html
https://www.kro-ncrv.nl/achterdedijken/seizoenen/seizoen-2017/de-gelukkige-huisvrouw
http://www.dieponderzoek.nl/nog-steeds-geen-aanpak-seksuele-intimidatie-online/
https://www.nporadio1.nl/nos-radio-1-journaal/onderwerpen/430292-ook-jelle-brandt-corstius-seksueel-misbruikt-het-draait-om-macht
https://www.nporadio1.nl/nos-radio-1-journaal/onderwerpen/430292-ook-jelle-brandt-corstius-seksueel-misbruikt-het-draait-om-macht
https://www.trouw.nl/samenleving/wat-moet-er-anders-na-de-ontboezemingen-via-metoo-~a25bb9d5
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NOS.nl Unesco erkent archief Aletta Jacobs als werelderfgoed. *  31-10

Teletekst.nl Archief Aletta Jacobs erkend als werelderfgoed. * 31-10

Dagblad vh Noorden Na de Westerborkfilm, staat nu ook archief Aletta Jacobs op 
Werelderfgoedlijst UNESCO. *

31-10

Parool Archief Amsterdamse Notarissen opgenomen in Unescoregis-
ter. *

31-10

Nu.nl Archief van Aletta Jacobs uitgeroepen tot Unesco werelderf-
goed. *

31-10

Medisch Contact Archief Aletta Jacobs nu werelderfgoed. * 31-10

BNR Archief Aletta Jacobs uitgeroepen tot werelderfgoed, inter-
view met Renée Römkens. *

31-10

DWDD BNNVARA Archief Aletta Jacobs uitgeroepen tot werelderfgoed. * 31-10

AD.nl Archief Amsterdamse notarissen opgenomen in Unesco-
register. *

31-10

Dagblad van het Noor-
den

Na de Westerborkfilm staat nu ook het archief van Aletta 
Jacobs op Werelderfgoedlijst UNESCO. *

31-10

Joop BNNVARA Archief van Aletta Jacobs erkend als UNESCO werelderfgoed. 
*

31-10

RTV Noord Archief van Aletta Jacobs vanaf nu werelderfgoed. * 31-10

Reformatorisch Dag-
blad

Archief Aletta Jacobs is werelderfgoed interview Renée Röm-
kens. *

31-10

NRC.Next ‘Aletta Jacobs zou #metoo omarmen’ interview Mineke Bosch, 
vermelding Atria. *

01-11

Trouw Unesco zet archief van Aletta Jacobs op werelderfgoedlijst, 
interview Juul Muller. *

01-11

Dagblad vh Noorden Archief Aletta Jacobs opgenomen in ‘het geheugen van de 
wereld’, interview Mineke Bosch en Atria’s Annette Mevis. *

01-11

Oog tv Omroep Gro-
ningen

Archief Aletta Jacobs Unesco werelderfgoed. * 01-11

IJmuider Courant Het archief van feministe Aletta Jacobs is uitgeroepen tot 
werelderfgoed, vermelding Atria. *

01-11

Algemeen Dagblad Vrouwen in Rwanda en Bolivia gelijker aan mannen dan 
Nederlandse, interview met Atria’s Esther de Jong. *

2-11 

NPO Radio 1 journaal Nederland keldert op ranglijst gelijkheid tussen man en 
vrouw, interview met Atria’s Esther de Jong over Global 
Gender Gap Report van World Economic Forum (WEF). *

2-11

NOS.nl Scoort Rwanda écht beter dan Nederland in seksegelijk-
heid? Interview met Esther de Jong over Global Gender Gap 
Report. * 

2-11

Metro Emancipatie in Nederland gaat niet vanzelf, interview met 
Esther de Jong over Global Gender Gap Report. * 

2-11

Marie Claire In Bolivia en Rwanda is er meer gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen dan in Nederland Quotes Esther de Jong. *

2-11

Parool Nederland keldert op ranglijst gelijkheid vrouwen en 
mannen, interview met Esther de Jong over Global Gender 
Gap Report. * 

2-11

RTL 4 - 5 uur Live RTL 4: 5 uur Live, interview met Esther de Jong over Global 
Gender Gap Report. * 

2-11

Reetketel.nl Scoort Rwanda écht beter dan Nederland in seksegelijkheid? 
ANP-interview Esther de Jong. *

2-11

De Telegraaf Gelijkheid man/vrouw onder druk in Nederland ANP-inter-
view Esther de Jong)

2-11

BNR Interview met Esther de Jong bij BNR over Global Gender 
Gap Report. *

2-11

https://nos.nl/artikel/2200613-unesco-erkent-archief-aletta-jacobs-als-werelderfgoed.html
http://www.dvhn.nl/groningen/Na-de-Westerborkfilm-staat-nu-ook-archief-Aletta-Jacobs-op-Werelderfgoedlijst-UNESCO-22621004.html
http://www.dvhn.nl/groningen/Na-de-Westerborkfilm-staat-nu-ook-archief-Aletta-Jacobs-op-Werelderfgoedlijst-UNESCO-22621004.html
https://www.parool.nl/amsterdam/archief-amsterdamse-notarissen-opgenomen-in-unescoregister~a4526435/
https://www.parool.nl/amsterdam/archief-amsterdamse-notarissen-opgenomen-in-unescoregister~a4526435/
https://www.nu.nl/groningen/4986548/archief-van-aletta-jacobs-uitgeroepen-unesco-werelderfgoed.html?redirect=1
https://www.nu.nl/groningen/4986548/archief-van-aletta-jacobs-uitgeroepen-unesco-werelderfgoed.html?redirect=1
https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/archief-aletta-jacobs-nu-werelderfgoed-.htm
https://dewerelddraaitdoor.bnnvara.nl/media/378737
https://www.ad.nl/amsterdam/archief-amsterdamse-notarissen-opgenomen-in-unescoregister~ad550108/
https://www.ad.nl/amsterdam/archief-amsterdamse-notarissen-opgenomen-in-unescoregister~ad550108/
http://www.dvhn.nl/groningen/Na-de-Westerborkfilm-staat-nu-ook-archief-Aletta-Jacobs-op-Werelderfgoedlijst-UNESCO-22621004.html
http://www.dvhn.nl/groningen/Na-de-Westerborkfilm-staat-nu-ook-archief-Aletta-Jacobs-op-Werelderfgoedlijst-UNESCO-22621004.html
https://joop.bnnvara.nl/nieuws/aletta-jacobs-unesco-werelderfgoed?npo_cc_skip_wall=1&npo_cc=na
http://www.rtvnoord.nl/nieuws/185475/Archief-Aletta-Jacobs-is-vanaf-nu-werelderfgoed
https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/archief-aletta-jacobs-is-werelderfgoed-1.1441532
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/10/31/aletta-jacobs-zou-de-metoo-oprisping-helemaal-omarmen-13775854-a1579393
https://www.trouw.nl/samenleving/unesco-zet-archief-van-aletta-jacobs-op-werelderfgoedlijst~aca94d1b/
http://www.dvhn.nl/groningen/Archief-Aletta-Jacobs-opgenomen-in-het-geheugen-van-de-wereld-22624619.html
http://www.dvhn.nl/groningen/Archief-Aletta-Jacobs-opgenomen-in-het-geheugen-van-de-wereld-22624619.html
https://www.oogtv.nl/2017/11/archief-aletta-jacobs-unesco-werelderfgoed/
https://www.ad.nl/economie/vrouwen-in-rwanda-en-bolivia-gelijker-aan-mannen-dan-nederlandse~ab88d623/
https://www.ad.nl/economie/vrouwen-in-rwanda-en-bolivia-gelijker-aan-mannen-dan-nederlandse~ab88d623/
https://www.nporadio1.nl/nos-radio-1-journaal/onderwerpen/431866
https://www.nporadio1.nl/nos-radio-1-journaal/onderwerpen/431866
https://nos.nl/artikel/2200930-scoort-rwanda-echt-beter-dan-nederland-in-seksegelijkheid.html
https://nos.nl/artikel/2200930-scoort-rwanda-echt-beter-dan-nederland-in-seksegelijkheid.html
https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/het-gesprek/2017/11/emancipatie-in-nederland-gaat-niet-vanzelf
https://www.marieclaire.nl/lifestyle/in-bolivia-en-rwanda-is-er-meer-gelijkheid-tussen-man-en-vrouw-dan-in-nederland
https://www.marieclaire.nl/lifestyle/in-bolivia-en-rwanda-is-er-meer-gelijkheid-tussen-man-en-vrouw-dan-in-nederland
https://www.parool.nl/binnenland/nederland-keldert-op-ranglijst-gelijkheid-vrouwen-en-mannen~a4528768/
https://www.parool.nl/binnenland/nederland-keldert-op-ranglijst-gelijkheid-vrouwen-en-mannen~a4528768/
http://www.reetketel.nl/politiek/scoort-rwanda-echt-beter-dan-nederland-in-seksegelijkheid/
http://www.telegraaf.nl/nieuws/1016025/gelijkheid-man-vrouw-onder-druk-in-nederland


72

Transport online Gelijkheid man en vrouw onder druk in Nederland ANP-inter-
view Esther de Jong. *

2-11

Trouw Qua gendergelijkheid kan Nederland iets leren van Rwanda, 
interview met Esther de Jong over Global Gender Gap 
Report. *

2-11

NOS.nl ‘Gelijk loon voor man en vrouw hoort bij het Nederland van 
nu’, interview Esther de Jong over loonkloof. *

3-11

Nu.nl Achtergrond: ‘Vrouwen moeten heft in handen nemen om 
kloof te dichten’, interview Esther de Jong over loonkloof. *

3-11

NPO radio 1 Gendergap op Wikepedia, interview met Sandra Rientjes, 
directeur van Wikimedia over de gendergapwerkgroep die 
Atria en Wikipedia zijn gestart en de noodzaak de gendergap 
te dichten op Wikipedia.  *

3-11

NOS radio 1 Journaal ‘Gelijk loon voor man en vrouw hoort bij het Nederland van 
nu’, interview Esther de Jong over loonkloof. *

3-11

NOS 18.00 en 20.00 uur 
Journaal

Equal Pay Day: het verschil wordt kleiner, bij minuut 10 inter-
view Esther de Jong over loonkloof. *

3-11

Joop.nl Nederlandse mannen verdienen nog steeds 16,1% meer dan 
vrouwen, interview Esther de Jong over loonkloof. *

3-11

NLTimes Dutch union calls for elimination of gender wage gap on 
Equal Pay Day, interview Esther de Jong over loonkloof. *

3-11

NPO radio 1 - Met het 
Oog op morgen

Interview met Renée Römkens over #MeToo. * 8-11

MAX TV, NPO2 Programma Recht van Spreken met Hedy d’Ancona bij Atria. * 15-11 en 18-11

Trouw In zedenzaken is strafrecht vaak een botte bijl opinieartikel 
Renée Römkens #*

18-11 

Zij Spreekt Nieuwsbrief Archief Aletta Jacobs op werelderfgoedlijst november

BNR ‘Van privéprobleem tot overheidszorg. Emancipatiebeleid in 
Nederland. Interview met Anneke van Doorne – Huiskes en 
Joop Schipper, oa auteurs van Atria’s Emancipatieboek. *

29-11

RTL’s Editie NL Pitspoes passé? Sylvia Holla geïnterviewd over afschaffing 
pitspoezen Formule1. *

15-12

Algemeen Dagblad MeToo liet koppen rollen van hen die onaantastbaar leken, 
interview met Renée Römkens. * 

20-12

NRC Handelsblad Seksueel geweld bespreekbaar door #MeToo Interview met 
o.a. Renée Römkens. *

27-12

NPO radio 1 - Met het 
Oog op Morgen

Hoe verliep de #MeToo discussie? Terugblik met Renée Röm-
kens op de #MeToo discussie. *

30-12

NPO 2 - Andere Tijden Door Weer en door Wind, waarin aandacht voor het dagboek 
van Johanna Dekker, onderdeel van Atria’s collectie. In aftite-
ling werd Atria bedankt. *

31-12

http://www.transport-online.nl/site/85749/gelijkheid-manvrouw-onder-druk-in-nederland/
https://www.trouw.nl/samenleving/qua-gendergelijkheid-kan-nederland-iets-leren-van-rwanda~a75edcfe/
https://nos.nl/artikel/2201051-gelijk-loon-voor-man-en-vrouw-hoort-bij-het-nederland-van-nu.html
https://nos.nl/artikel/2201051-gelijk-loon-voor-man-en-vrouw-hoort-bij-het-nederland-van-nu.html
https://www.nu.nl/carriere/4992107/achtergrond-vrouwen-moeten-heft-in-handen-nemen-kloof-dichten.html
https://www.nu.nl/carriere/4992107/achtergrond-vrouwen-moeten-heft-in-handen-nemen-kloof-dichten.html
https://www.nporadio1.nl/de-ochtend/uitzendingen/514732-2017-11-03
https://www.nporadio1.nl/de-ochtend/uitzendingen/514732-2017-11-03
https://www.nporadio1.nl/de-ochtend/uitzendingen/514732-2017-11-03
https://www.nporadio1.nl/homepage/6539-gelijk-loon-voor-man-en-vrouw-hoort-bij-het-nederland-van-nu
https://www.nporadio1.nl/homepage/6539-gelijk-loon-voor-man-en-vrouw-hoort-bij-het-nederland-van-nu
https://nos.nl/uitzending/28760-nos-journaal.html
https://joop.bnnvara.nl/nieuws/loonkloof-nederland
https://joop.bnnvara.nl/nieuws/loonkloof-nederland
https://nltimes.nl/2017/11/03/dutch-union-calls-elimination-gender-wage-gap-equal-pay-day
https://nltimes.nl/2017/11/03/dutch-union-calls-elimination-gender-wage-gap-equal-pay-day
https://www.maxvandaag.nl/programmas/tv/recht-van-spreken/
https://www.trouw.nl/opinie/in-zedenzaken-is-strafrecht-vaak-een-botte-bijl~a1d88d12/
https://www.bnr.nl/programmas/hemmen/10334443/de-nieuwe-plannen-van-knvb-amateurvoetbal
https://www.bnr.nl/programmas/hemmen/10334443/de-nieuwe-plannen-van-knvb-amateurvoetbal
https://www.rtl.nl/video/54d8c97c-4d2f-45ab-8e19-5835cc9ab3fc/
https://www.ad.nl/lifestyle/metoo-liet-koppen-rollen-van-hen-die-onaantastbaar-leken~a434200d/
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/12/27/seksueel-geweld-bespreekbaar-door-metoo-a1586341
https://www.nporadio1.nl/nos-met-het-oog-op-morgen/onderwerpen/438805-hoe-verliep-de-metoo-discussie
https://www.anderetijden.nl/programma/1/Andere-Tijden/aflevering/729/Door-weer-en-wind
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4.5 Wetenschap

4.5.1 Wetenschappelijke publicaties Atria-onderzoekers
• Holla, S. en Wiersma, A.  (2017), Serving Morality on a platter. In Jaarboek voor Vrouwen-

geschiedenis 36: Gendered Food Practices from Seed to Waste. 
• Römkens, R. (2017), Bestemd voor binnenlands gebruik. De invloed van vrouwen- en 

mensenrechtenbeweging op debat en aanpak gendergerelateerd geweld. Atria/UvA. 
• Römkens, R. (2017), Meer speelruimte graag! Voetbal, vrouwen en het keurslijf van 

gendernormen. In: Prange, M., M. Oosterbaan, Vrouwenvoetbal in Nederland. Spiegel en 
katalysator  van maatschappelijke verandering. Amsterdam: Uitgeverij Klement/ATRIA, 
9-10. 

• Römkens, R. (2017), Human rights based instruments and justice for victims of gender 
based violence.  2nd international Conference Interpersonal Violence Interventions – 
social and cultural perspectives. University of Jyväskylä. 12-14 juni 2017. Paper

• Prange, M., M. Oosterbaan (Red) (2017), Vrouwenvoetbal in Nederland. Spiegel en kataly-
sator van maatschappelijke verandering. Amsterdam: Atria/Uitgeverij Klement

• Römkens, R., (2017). Bestemd voor binnenlands gebruik. Sociologie. 
• Doorne-Huiskes, A., R. Römkens, J. Schippers, A. Wiersma (2017), Van privéprobleem tot 

overheidszorg. Geschiedenis van het emancipatiebeleid Amsterdam: Atria/Lecturium

4.5.2 Wetenschappelijke publicaties geaffilieerde onderzoekers 
• Fleur van Leeuwen, The ‘limits of human rights law’: dissenting androcentric voices in 

Talpis v. Italy, Strasbourg Observers, 30 May 2017.
• Vinkenburg, C. J., Engaging Gatekeepers, Optimizing Decision Making, and Mitigating 

Bias: Design Specifications for Systemic Diversity Interventions, June 2017 In : Journal of 
Applied Behavioral Science. 53, 2, p. 212-234.

• Francisca de Haan, Rosa Manus (1881-1942): The International Life and Legacy of a 
Jewish Dutch Feminist. Co-edited with Myriam Everard (Leiden, Boston: Brill, 2017). 
Series “Studies in Jewish History and Culture,” no. 51. 473 pp. http://www.brill.com/pro-
ducts/book/rosa-manus-1881-1942

• Francisca de Haan, “Introduction: Recovering the Legacy of Rosa Manus,” in Rosa 
Manus (1881-1942): The International Life and Legacy of a Jewish Dutch Feminist, ed. 
Myriam Everard and Francisca de Haan (Leiden, Boston: Brill, 2017), 1–21.

• Francisca de Haan, “La Federación Democrática Internacional de Mujeres (FDIM) 
y América Latina, de 1945 a los años setenta” in:  Queridas camaradas. Historias 
iberoamericanas de mujeres comunistas, ed. Adriana Valobra y Mercedes Yusta (Buenos 
Aires: Miño y Dávila, 2017), 17–44.

• Francisca de Haan, “Writing Inter/Transnational History: The Case of Women’s Move-
ments and Feminisms,” in Barbara Haider-Wilson, William D. Godsey, and Wolfgang 
Mueller, eds., Internationale Geschichte in Theorie und Praxis / International History 
in Theory and Practice (Vienna: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissen-
schaften, 2017), 501–536.

• Francisca de Haan, “Archive Fever, Resistance, and Loss: A Rereading of the IAV’s Early 
History,” in Gender and Archiving: Past, Present, and Future. Yearbook of Women’s His-
tory 37 (Amsterdam and Hilversum: Verloren, 2017, in press), 21–38.

• Gloria Wekker, “The Arena of Borders: Gloria Anzaldúa, Intersectionality and Interdis-
ciplinarity”. In: Buikema R., L. Plate and K. Thiele, eds. Doing Gender in Media, Art and 
Culture - A Comprehensive Guide to Gender Studies. 2nd Edition. London/New York: 
Routledge, 2017, pp. 67 - 80.

• Gloria Wekker, “On the Cultural Archive and the History of Slavery/ Over het Culturele 
Archief en de Geschiedenis van Slavernij”. In: Hondius, D, N. Jouwe, D. Stam and J. Tosch 

http://www.brill.com/products/book/rosa-manus-1881-1942
http://www.brill.com/products/book/rosa-manus-1881-1942
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eds. Dutch New York Histories. Connecting African, Native American and Slavery Her-
itage. Geschiedenissen van Nederlands New York. Verbonden met Afrikaans, Inheems 
Amerikaans en slavernij- erfgoed. Volendam: LM Publishers, 2017, pp. 95 – 103.   

• Gloria Wekker, “We are here; Dominant Dutch Self-Representation or Wendelien van 
Oldenborgh’s universe visited”. In: Cotter, L. ed. Cinema Olanda. Dutch Pavilion. 57th 
International Art Exhibition. La Biennale de Venezia. Berlin: Hatje Cranz Verlag, 2017, 
pp. 41- 50. 

• Gloria Wekker, (met Dr. Ir. Marieke Slootman ). “Over ‘Diversiteit is een werkwoord’. 
Resultaten en aanbevelingen van de Commissie Diversiteit, Universiteit van Amster-
dam”. In: Jansen, H. ed. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, nr. 7/8. Diversiteit binnen 
hogescholen en universiteiten.  juli/ augustus 2017, pp. 336 – 348. 

• Gloria Wekker, Witte Onschuld. Paradoxen van Kolonialisme en Ras. Amsterdam: AUP, 
2017.

• Saskia Wieringa, Sex, lies and Communism. Paper presented In Seminar on The 
Making of Sexuality, Zurich University. June 15-17 . 49 pages. 

• Saskia Wieringa, Der Völkermord von 1965 in Indonesian geht uns all an; das Ringen 
um Gerechtigkeit nach menschenrechtsverletzungen. Südostasien Zeitschrift für Poli-
tik Kultur Dialog vol 33. no 1 pp 40-42. 

• Saskia Wieringa, When a history seminar becomes toxic. Inside Indonesia, November 3, 
2017 http://www.insideindonesia.org/when-a-history-seminar-becomes-toxic

• Saskia Wieringa, Nation Building And Sexual Politics In Asia. In Chang Pilhwa, Lee 
Myoung Sun and Roh Jieun eds ed Asian Feminisms and Transnational Activism. 
Seoul: Ewha Womans University Press pp  189-214 (English version of the 2017 book 
with the same title in Korean).

4.5.3 Wetenschappelijke lezingen Atria-onderzoekers
• Renée Römkens, Expertmeeting London School of Economics/Center for Women, Peace 

and  Security (met UN Special Rapporteur on Violence Against Women). London (invita-
tional), 13 January 2017.

• Renée Römkens, Bestemd voor binnenlands gebruik. De invloed van vrouwen- en men-
senrechtenbeweging op debat en aanpak gendergerelateerd geweld. Inaugurele rede 
t.g.v. aanvaarding Bijzonder Leerstoel Gendergerelateerd geweld aan de Universiteit van 
Amsterdam, 3 maart 2017.

• Renée Römkens, The Istanbul Convention in the Netherlands.  Lezing voor The Hague 
Academy of International Law. Den Haag, 8 March 2017.

• Renée Römkens, Gastcollege UvA/sociale wetenschappen. Sexual violence out of the 
lockerrom: about names, figures and locations, 8 May 2017.

• Renée Römkens, Congrespresentatie Human rights based instruments and justice for vic-
tims of gender based violence.  2nd international Conference Interpersonal Violence Inter-
ventions – social and cultural perspectives. University of Jyväskylä, 12-14 juni 2017.

• Renée Römkens, Op glad ijs. Over verschuivingen in de positie van vrouwen in Fries-
land. Lezing in kader van herdenking Franeker Universiteit. Franeker, 1 september 
2017.

• Renée Römkens, Laudatio t.g.v. verschijnen van Nederlandse vertaling van ‘A Vindica-
tion of the Rights of Woman’ van Mary Wollstonecraft. Amsterdam: Spui 25, 7 septem-
ber 2017.

http://www.insideindonesia.org/when-a-history-seminar-becomes-toxic
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4.5.4 Wetenschappelijke lezingen geaffilieerde Atria-onderzoekers
• Fleur van Leeuwen, ‘Maternal deaths, Mandatory inquests & Human rights’, Picking up 

the threads: remaking the fabric of care, Institute for Lifecourse and Society, University 
of Galway, Ireland, 3 February 2017.

• Fleur van Leeuwen, ‘CEDAW - Engendering human rights’, Taking stock of UNHRL case 
law, Centre for Global Public Law, Koç University, Istanbul, Turkey, 8 June 2017.

• Fleur van Leeuwen, ‘Gender trouble - domestic violence at the European Court of Human 
Rights’,  Gender based violence and human rights: international perspectives, Atria & 
University of Amsterdam, 8 December 2017.

• Francisca de Haan, “From the Global to the Local and Back: The WIDF and the Struggle 
for Women’s Rights,” Panel Women’s transnational activism in the Cold War, VII Con-
gress of the Italian Society of Women Historians (SIS), 2–4 February 2017.

• Francisca de Haan (with Myriam Everard): “Rosa Manus (1881-1942): The International 
Life and Legacy of a Jewish Dutch Feminist,” Ravensbrück, 22 April 2017.

• Francisca de Haan “Continuity and Change? The Russian Revolution as Inspiration for 
the Women’s International Democratic Federation, 1945 though 1970s,” Fifth European 
Congress on World and Global History, “Ruptures, Empires, Revolutions,” Budapest, 31 
August–3 September 2017.

• Francisca de Haan “From the WILPF to the Peace and Disarmament Committee of the 
Women’s International Organisations (PDC-WIO): Rosa Manus’s Work for Peace, 1915 to 
the early 1930s,” Association for Jewish Studies 49th Annual Conference, Washington, 
DC, December 17-19, 2017.

• Francisca de Haan “Les organisations internationales de femmes: agents et cibles de la 
guerre froide,” Maison de la Recherche, Sorbonne, Paris, 4 December 2017.

• Saskia Wieringa, Creeping criminalisation of homosexuality in Indonesia. Presentation 
at Grand Opening Asian Library. Leiden University, 14 September 2017.

• Saskia Wieringa, Winning the Muslim vote in Indonesia; mobilisation of hardliner 
militias, communist phobia and homophobia. Presentation at conference on Populism: 
between resentment and resistance, FMG UvA October.

• Saskia Wieringa, The Indonesian post-1965 genocide; reflection on the International 
People’s Tribunal on the 1965 Crimes against humanity in Indonesia. Presentation 
at:13th meeting of the International Association of Genocide Scholars, University of 
Queensland, Brisbane, July 2017.
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4.6 Overige (vak-)publicaties, lezingen, presentaties, trainingen en 
workshops door Atriamedewerkers

Bijlage: (vak-)publicaties, lezingen, presentaties, trainingen en workshops door Atriamede-
werkers.

4.6.1 Publicaties
• Januari: Rapport Representatie van vrouwen in de media (in opdracht van WOMEN Inc.).
• Februari: Factsheet Transgender en beeldvorming in Nederland.
• Maart: Mejdoubi, J. Religie en echtscheiding: aandacht voor positie vrouwen. De Linker 

Wang, maart 201-nr 1.
• 6 april - Reactie op website op SCP-rapport “Leren van verschillen”.
• 9 mei - Reactie op website op SCP-rapport transgenderpersonen in Nederland.
• 21 juni - Ingezonden brief n.a.v. NRC artikel 20.6.17 over kind & scheiding centrum.
• 26 juni - Reactie op website n.a.v. vaderschapsverlof weer op TK agenda.  
• 26 juli - Factsheet online seksuele intimidatie. 
• 2 augustus - Factsheet Vrouwen en Techniek.
• 11 september – Factsheet Politieke participatie.
• 28 september - Reactie op website op CBS rapport “Flexibele arbeid en de gevolgen voor 

relatie- en gezinsvorming”.
• 3 november- Factsheet Loonkloof.

4.6.2 Lezingen, presentaties en trainingen
• 12 januari – Presentatie en debat over vrouwenstemmen in de lokale politiek voor Vrou-

wen van Nu, afd Utrechtse Heuvelrug.
• 8 februari – Opening fototentoonstelling 40-jarig bestaan vrouwencentrum Feniks – 

openingswoord.
• 9 februari – CEDAW conferentie van DE – Utrecht – workshop inleidingen over GBV en 

politieke participatie.
• 28 februari – Lezing en debat in Brussel, n.a.v. Tv-programma Made in Europe (NPO/

Canvas) over ‘De vrije vrouw’. Titel lezing: De minirok: een verhaal van historische 
krimp. 

• 7 maart – Maak je wijs met de robot over echte banen, bijeenkomst in het kader van 
internationale vrouwendag georganiseerd door FNV Lokaal te Alkmaar, presentatie 
over Robotisering, vrouwen en werk.

• 16 maart - Symposium Partnergeweld, VUmc .
• 16 maart – Panelpresentatie Expanding opportunities for women’s land bij CSW New 

York.
• 17 maart – Panelpresentatie Overcoming  Challenges Facing Women in Business in this 

Changing World bij CSW New York.
• 23 maart - Workshop Genderproof beleid – OCW Kennismarkt 2017.
• 27 maart – slotbijeenkomst onderzoek naar sekseregistratie (Kafkabrigade, in opdracht 

van OCW/VenJ. Atria in begeleidingscommissie).
• WinterSchool in Bolgona bij partner Orlando.
• 4 april - Workshop Genderproof beleid - OCW vrouwelijke leidinggevenden netwerk.
• 18-20 april – WINE meeting te Vilnius. Presentatie over de GHC en thesauri.
• 20 april - Presentatie over geweld tegen vrouwen en mensenrechten, Historisch Café in 

Amsterdam.
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• 21 april - Presentatie over partnergeweld bij Servicepunt Emancipatie, gemeente 
Amsterdam.

• 21 april – Gendergeschiedenisdag bij Atria i.s.m. de VVG presentatie van 36ste Jaarboek 
Vrouwengeschiedenis ‘Gendered Food’. 

• 4 mei - presentatie aan studenten UvA over global gag rule en de betekenis hiervan voor 
vrouwenemancipatie.

• 4 mei – lezing Herinneren en Herdenken zijn werkwoorden – lezing bij 4 mei Herdenking 
in De Baarsjes waar thema Vrouwen en Verzet was.

• 23 mei – Lezing aanpak gendergerelateerd geweld- GGD, Amsterdam.
• 24 mei - Presentatie “Serving morality on a platter” van Emory & Henry College.
• 2 juni – Herdenking 100 jaar Aardappeloproer – presentatie over vrouwen in WOI.
• 16 juni - Lezing 100 jaar vrouwen kiesrecht tijdens boekenpresentatie door Virginia 

Garcia Beaudoux.
• 16 juni - Lezing “Women, Feminism and Islam: How to define Islamic Feminism” voor 

Humanity in Action (HIA) tbv Summercourse.
• 6 juli - Presentatie Migratie en Gender, voor “Resilient Women” georganiseerd door 

Atria, LOVA en Wereldhuis.
• 2 augustus - Influentials Programme ‘Building Bridges’, bezoek buitenlandse LHBTI 

activistes.
• 25 augustus - Workshop ‘Vrouwen, geschiedenis en wikipedia’ op de Historicidagen in 

Utrecht.
• 14 september - Jacoba van Tongeren en de rol van de vrouw in het verzet – lezing tijdens 

symposium over Jacoba van Tongeren, georganiseerd door Historisch Documentatiecen-
trum voor het Nederlands protestantisme (HDC)/ VU, Amsterdam.

• 20 september - Lezing over Rosa Manus en haar vredesmissies voor Vredessymposium, 
Utrecht.

• 5 oktober – Presentatie “De Nieuwe Toekomst”. Een interventie gericht op de arbeidspar-
ticipatie van slachtoffers huiselijk geweld. Een effectmeting en procesevaluatie” voor 
ZonMw en de overige projectleiders uit het ZonMw-subsidieprogramma ‘Vakkundig aan 
het Werk’. 

• 12 oktober -  presentatie aan studenten van Universiteit Utrecht over Intersectionaliteit-
beleid van Nederland.

• 12 oktober - Inleiding bij lezing over 4 alba van Atria bij lezing Sophie Reinders i.h.k.v. 
Maand van de Geschiedenis.

• 12 oktober - Female Leadership: bezoek vrouwelijke leiders uit de MENA regio; presenta-
tie en toelichting emancipatiebeleid van Nederland, facts & figures.

• 17 oktober - Training aan klantmanagers gemeente Amsterdam t.b.v. begeleiding vluch-
telingvrouwen.

• 14 november - AMC en GGD: Thema Huiselijk geweld en Publieke gezondheid 
• 14 november - Presentatie Trans en Media, discussiebijeenkomst van LHBT-organisatie 

Dito (Nijmegen).00    
• 8 december - Netwerkbijeenkomst #metoo: wortel van beperkte vrouwelijke doorstroom? 

Ministerie van SZW.
• 12 december – presentatie tijdens viering archief Aletta Jacobs erkend als Unesco’s 

Memory of the World. 
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4.6.3 Blogs van Atria-medewerkers en gastbloggers  

Datum Naam Titel

01/03/2017 Jamila Mejdoubi Meisjesbesnijdenis: is de wil van de familie wet?

01/18/2017 Antia Wiersma The sky is not the limit

01/19/2017 Nathalie van Regenmortel De opmars van/tegen president Donald Trump

01/26/2017 Renée Römkens Women writing history

01/26/2017 Marianne Boere Poëzieweek: Twee potten en een lelijk kind

02/15/2017 Tim de Jong Een cijfer is geen feit

03/08/2017 Khadija Bentaher, gastblogger Laaggeletterdheid drempel voor participatie

03/10/2017 Nathalie van Regenmortel vrouwen voor vrouwen

03/13/2017 Lisanne Post CSW61 staat in het teken van werk

03/13/2017 Antia Wiersma Remarkable Women

03/14/2017 Antia Wiersma A Mix ’n Match Day at the UN

03/15/2017 Antia Wiersma Faith

03/16/2017 Renée Römkens The cost of gender based violence

03/20/2017 Antia Wiersma en Lisanne Post Resumerend

03/21/2017 Lisanne Post Fighting the Blonde Revolution with Pragmatism

03/21/2017 Renée Römkens Think glocal!

03/22/2017 Lisanne Post A Family Affair

03/22/2017 Esther de Jong Het beperkte rollenspel van ‘man’ en ‘vrouw’

03/28/2017 Frederike de la Bije Vieze liedjes zijn van alle tijden

04/03/2017 Stijn Brinkman, gastblogger (Ver)raad der Goden

04/04/2017 Ida Blom Engaging unheard voices

05/08/2017 Nick van Doorn, gastblogger De beste ideeën blijven altijd overeind

06/02/2017 Antia Wiersma Erfgoed van de toekomst

06/14/2017 Barbara Passchier Jongens in de kinderopvang, een nieuw feno-
meen?

06/28/2017 Febriana Firdaus, gastblogger I want to be a muslim, feminist, and journalist

07/06/2017 Barbara Passchier Eerlijk delen en niet slaan

07/07/2017 Marianne Boere Pioniers: van Wollstonecraft tot Adichie

07/12/2017 Charlotte Knoors, gastblogger 100 jaar vrouwenkiesrecht in de media

07/17/2017 Antia Wiersma Van huishouden en geslacht

07/18/2017 Antia Wiersma Hoe een lezing kan leiden tot een schenking

07/28/2017 Martine Prange, gastblogger Het EK Vrouwenvoetbal: met dank aan Minke 
Booij

08/10/2017 Veerle Boekenstijn, gastblog-
ger

Gelijke behandeling (en andere feministische 
fabels)

09/13/2017 Ineke van Mourik, gastblogger Een Fameuze Potteuze

09/20/2017 Emma Termeer, gastblogger Prinsjesdag betekent voor velen maar één ding: 
wie draagt wat

09/28/2017 Emma Termeer Geen zin in een lening? Date een Sugardaddy!

10/24/2017 Daniel (Ineke) van Mourik, 
gastblogger

#IkOok & #WaaromIkNiet

11/27/2017 Renée Römkens Arigatõ. Dutch gender sensitivities in Japan

12/08/2017 Lisanne Post Brussels seizes the #MeToo Momentum

12/13/2017 Marjan Wijers, gastblogger Segers en de oplossing voor #MeToo

12/13/2017 Marianne Boere Agnès Varda: een rijke carrière

12/21/2018 Mensje van Puffelen, gast-
blogger

Meest ingrijpende feministische gebeurtenissen 
in 2017
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4.7 Bijeenkomsten Atria en aantal deelnemers

* = Grote evenementen met minimaal 75 deelnemers en symposia/conferenties
# = Bijeenkomsten exclusief dor Atria georganiseerd
@ = kleine evenementen in samenwerking georganiseerd

Evenementen Datum Deelnemers/bereik Doelgroep

Feminist Club Discussion Night. Fem-
inism and men: contradiction or col-
laboration? Georganiseerd door The 
Feminist Club (bibliotheek Atria).

10/1/2017 38 (jonge) feministen en opi-
niemakers

WikiVrijdag, georganiseerd door de 
Gendergap Werkgroep van Wikime-
dia i.s.m. Atria (bibliotheek Atria).@

20/1/2017 2 Wetenschappers, opinie-
makers, beleidsmakers

Nieuwjaarsborrel Atria en lancering 
van ‘Gender Heritage Connection’ 
(bibliotheek Atria).#

23/1/2017 34 Wetenschappers, opinie-
makers, beleidsmakers 

Opening expositie De intieme blik: 
een keuze uit het oeuvre van foto-
graaf Gon Buurman (bibliotheek 
Atria).*

16/2/2017 75 Wetenschappers, opinie-
makers, beleidsmakers

Meepraten over gendernormen 
(auditorium Atria).#

17/2/2017 45 Wetenschappers, opinie-
makers, beleidsmakers < 
30 jr

WikiVrijdag, georganiseerd door de 
Gendergap Werkgroep van Wikime-
dia i.s.m. Atria (bibliotheek Atria).@

17/2/2017 11 Wetenschappers, opinie-
makers, beleidsmakers

Feminist Club Discussion Night. 
Feminism and sexuality (bibliotheek 
Atria).

22/2/2017 25 Wetenschappers, opinie-
makers, beleidsmakers 

Eindpresentatie project Transgender 
en beeldvorming in de media: Meet 
Up Transgender en Beeldvorming 
(auditorium Atria).#

23/2/2017 58 Journalisten, opiniemakers 
en beleidsmakers

Meepraten over gendernormen 
(Roze huis, Nijmegen).#

25/2/2017 10 Wetenschappers, opinie-
makers, beleidsmakers > 
30 jr

Oratie Renée Römkens, als bijzon-
der hoogleraar Gendergerelateerd 
geweld UvA (Lutherse Kerk).*

3/3/2017 140 Wetenschappers, opinie-
makers, beleidsmakers, 
directierelaties

Bibliotheek Atria als stembureau 
Tweede Kamerverkiezingen i.s.m. 
kiescommissie (bibliotheek Atria).@

15/3/2017 892 Breed publiek

Pussyhat workshop: Join the Resis-
tance! i.s.m. Amsterdam Museum 
(bibliotheek Atria).@

6/3/2017 12 Breed publiek
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Event over het archiveren van verzet: 
Imagining Resistance i.s.m. Amster-
dam museum, meer dan Muze en 
Framer Framed i.h.k.v. Internationale 
Vrouwendag (bibliotheek Atria).@

8/3/2017 60 Wetenschappers, opinie-
makers, beleidsmakers

WikiVrijdag, georganiseerd door de 
Gendergap Werkgroep van Wikime-
dia i.s.m. Atria (bibliotheek Atria).@

17/3/2017 9 Wetenschappers, opinie-
makers, beleidsmakers

Lezing Sexual Politics in Colonial 
Curacao door Rose Mary Allen i.s.m. 
Universiteit van Amsterdam (audito-
rium Atria).@

27/3/2017 67 Wetenschappers, opinie-
makers

Workshop met Rose Mary Allen. 
Unheard Voices: Critical Perspecti-
ves on Oral History i.s.m. de Univer-
siteit van Amsterdam (auditorium 
Atria).@

28 en 29 
maart

30 Wetenschappers

Lezing Gloria Wekker over racisme 
en de intersecties van ras en gender 
Witte Onschuld (auditorium Atria).#

29/3/2017 57 Wetenschappers, opinie-
makers, beleidsmakers

Live stream lezing Gloria Wekker 
Witte Onschuld (facebook pagina 
Atria).

29/3/2017 2600 viewers

Feminist Club Discussion Night. 
Abortion and Feminism. Georgani-
seerd door The Feminist Club (biblio-
theek Atria).

5/4/2017 24 (jonge) feministen, studen-
ten, opiniemakers

Tour i.h.k.v. expo De Intieme Blik 
van Gon Buurman. Meet the Artist: 
Rondleiding Gon Buurman (biblio-
theek Atria).

12/4/2017 12 Wetenschappers, opinie-
makers, beleidsmakers

Vrouwengeschiedenis: over dode 
dames en nieuwe heldinnen. Pro-
gramma i.s.m. De Nieuwe Liefde en 
Van Gisteren (De Nieuwe Liefde, 
Amsterdam).@

19/4/2017 78 Breed publiek

Eerste Gendergeschiedenisdag. 
VVG-ledenvergadering, lezing van 
Elisabeth Leijnse over ‘Cecile en 
Elsa: Strijdbare freules’, presentatie 
Jaarboek Vrouwengeschiedenis 2016 
en uitreiking van de Johanna Naber-
prijs (auditorium Atria).@

21/4/2017 43 Wetenschappers, opinie-
makers, beleidsmakers 

WikiVrijdag, georganiseerd door de 
Gendergap Werkgroep van Wikime-
dia i.s.m. Atria (bibliotheek Atria).@

21/4/2017  5 Wetenschappers, opinie-
makers, beleidsmakers

Feminist Club Discussion Night. 
Feminism and Motherhood. Geor-
ganiseerd door The Feminist Club 
(bibliotheek Atria).

26/4/2017 13 (jonge) feministen, studen-
ten, opiniemakers
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WikiVrijdag, georganiseerd door de 
Gendergap Werkgroep van Wikime-
dia i.s.m. Atria (bibliotheek Atria).@

19/5/2017 3 Wetenschappers, opinie-
makers, beleidsmakers

F-Lab met Amina Wadud (biblio-
theek Atria)#

13/5/2017 24 (Jonge) feministische opi-
niemakers

Live Stream F-lab met Amina Wadud 
(facebook pagina Atria).

13/5/2017 2700 viewers

Filmavond: Dolle Mina + nagesprek 
met Linda Duits (bibliotheek Atria).#

31/5/2017 27 Studenten, (jonge) feminis-
ten, opiniemakers

Dancing Backwards in High Heels: 
Boekpresentatie i.s.m. NIMD over 
beeldvorming van vrouwelijke poli-
tici (auditorium).@

16/6/2017
6 Wetenschappers, opinie-

makers, beleidsmakers

Boekpresentatie Feminisme: terug 
van nooit weggeweest met Anja 
Meulenbelt. Over de maatschap-
pijkritische feminist (bibliotheek 
Atria).#

22/6/2017 51 (jonge) feministen, studen-
ten, opiniemakers

Live stream Boekpresentatie Femi-
nisme: terug van nooit weggeweest 
met Anja Meulenbelt (Facebook 
pagina Atria). 

22/6/2017 2000 viewers

Gender and Migration in The Neth-
erlands. Debatavond ism LOVA en 
Wereldhuis over vluchtelingvrouwen 
(Atria auditorium).@

6/7/2017 57 Wetenschappers, opinie-
makers, beleidsmakers

Vrouwenvoetbal Scoort: Boekpre-
sentatie Vrouwenvoetbal in Neder-
land – uitgave van Klement en Atria 
i.s.m. Pakhuis de Zwijger (Pakhuis de 
Zwijger, Amsterdam).@

13/7/2017 68 Breed publiek,
opiniemakers

Live stream Vrouwenvoetbal Scoort: 
Boekpresentatie (Atria facebook 
pagina).

45 viewers

To bi or not to bi voorstelling over 
biseksualiteit (Atria bibliotheek).

3/8/2017 15 Breed publiek

Pink Tour. Rondleiding door biblio-
theek en archief Atria i.h.k.v. de 
EuroPride.

3/8/2017 2 Breed publiek

FunX Live radio programma over 
LHBTI & Biculturaliteit (Atria biblio-
theek).@

6/8/2017 10 Breed publiek

Feminist Club Discussion Night. The 
ultimate feminist playlist. Georgani-
seerd door The Feminist Club (Atria 
bibliotheek).

5/9/2017 58 (jonge) feministen en opi-
niemakers
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WikiVrijdag, georganiseerd door de 
Gendergap Werkgroep van Wikime-
dia i.s.m. Atria (Atria bibliotheek).@

15/9/2017 8 Wetenschappers, studen-
ten

Student Tour. Rondleiding voor stu-
denten door bibliotheek en archief 
Atria.

25/9/2017 11 studenten

GRACE mid-term review (auditorium 
Atria).@

25-26/9/2017 35 Wetenschappers/EU, stu-
denten

Kiezen is een keuze i.s.m. Platform 
Particuliere Archieven (auditorium 
Atria).@

28/9/2017 45 Archieven en erfgoedin-
stellingen

Lezing door Sophie Reinders. Geluk 
in een Boekje i.h.k.v. de Maand vd 
Geschiedenis (Atria bibliotheek).#

12/10/2017 7 Wetenschappers, studen-
ten

Feminist Club Discussion Night. 
Anti-racism. Georganiseerd door The 
Feminist Club (Atria bibliotheek).

17/10/2017 63 (jonge) feministen en opi-
niemakers

Filmavond: portretten van vrou-
welijke componisten (Atria biblio-
theek).#

19/10/2017 65 Wetenschappers, opinie-
makers, beleidsmakers

Student Tour. Rondleiding voor stu-
denten door bibliotheek en archief 
Atria.

25/9/2017 8 studenten

WikiVrijdag, georganiseerd door de 
Gendergap Werkgroep van Wikime-
dia i.s.m. Atria (Atria bibliotheek).@

20/10/2017 3 Wetenschappers, studen-
ten

50 jaar na het onbehagen met Hedy 
d’Ancona en Justine van de Beek 
i.h.k.v. de Maand vd Geschiedenis 
(Atria bibliotheek).#

26/10/2017 53 Wetenschappers, opinie-
makers, beleidsmakers 

Museumnacht (Atria bibliotheek).* 4/11/2017 500 Breed publiek, jong

Benefiet F-Site i.s.m. Van Gisteren 
(Atria bibliotheek).@

23/11/2017 21 Breed publiek, jong

Feminist Club Discussion Night 
Sexual Violence And Masculinity: 
How Can Men Do Better? (Atria 
bibliotheek).

28/11/2017 35 (jonge) feministen en opi-
niemakers

Boekpresentatie Emancipatiebeleid 
in Nederland (auditorium Atria).#

29/11/2017 53 Wetenschappers, studen-
ten, opiniemakers

Whose Story of Science? Presen-
tations and panel discussion i.s.m. 
Universiteit van Leiden (Atria biblio-
theek).

7/12/2017 55 Wetenschappers, studen-
ten
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Symposium gender based violence 
and human rights, CREA, i.s.m. Uni-
versiteit van Amsterdam*

8/12/2017 62 Wetenschappers, studen-
ten

Feestelijke bijeenkomst ter ere 
van de opname van het archief van 
Aletta Jacobs als UNESCO-werel-
derfgoed. #

12/12/2017 40 Archieven, erfgoedinstel-
lingen, wetenschappers

Aletta Jacobs Tour 12/12/2017 14 Wetenschappers, studen-
ten

Totaal bezoekers 3.139

Totaal kijkers live streams 7.345
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4.8 Raad van Toezicht, Raad van Advies en medewerkers Atria 

Raad van Toezicht (zie 2.5)
• E.J. (Erik) Holtslag
• Drs. A.M. (Agnes) Jongerius (voorzitter)
• Drs. E.V. (Eric) Koenen
• Prof. Dr. E.M. (Esther–Mirjam) Sent
• J.J. (Jellie) Tiemersma
• F. (Fenna) Ulichki

Raad van Advies (zie 2.5)
• Drs. S.M. (Sybilla) Dekker
• Drs. A.Ch. (Andrée) van Es
• Prof. Mr. C. (Cees) Flinterman
• A. (Astrid) Elburg 
• Drs. C. (Charles) Huijskens
• Drs. J. (Jaap) Kloosterman
• Dr. A.A. (Amade) M’Charek
• Prof. Dr. B. (Berteke) Waaldijk
• S. (Sylvia) Borren MSc 
• Drs. M.C. (Marco) de Niet 
• Prof. Dr. J.J. (Joop) Schippers 
• Mr. D. (Domenica) Ghidei
• Prof. Dr. L. (Lotte) Jensen
• Prof. Dr. M. (Marieke) van den Brink

Management en Directie (zie 2.5)
• Drs. A. (Angeniet) Gillissen, Manager Communicatie en Externe Betrekkingen
• Prof. Dr. G.M.F. (Renée) Römkens, Directeur
• Drs. D. (Doortje) van Unen, interim-manager per 1 oktober 2017
• Drs. A. (Antia) Wiersma, Manager Collecties, Advies & Onderzoek; plaatsvervangend 

directeur tot 1 oktober 2017

Bestuur Aletta Jacobsfonds
• Prof. Dr. G.M.F. (Renée) Römkens, voorzitter
• drs. I (Ingeborg) Verheul
• A. (Ama) Koranteng-Kumi, MA

Staf
• D. (Deborah) Narain, HR-adviseur
• Drs. A. (Ada) Vermeer, RA, Controller, tot 31 december 2017
• H. (Henny) Bijma, Administratief medewerker projecten & fondsenwerving
• L. (Linda) Khan, Directie Assistent, tot 1 februari 2017
• M. (Muneni) Matimba, per 1 april 2017
• A. (Alla) Lohues-Yazanova, Senior Financieel Medewerker, per 1 november 2017
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Collecties, Onderzoek & Advies
• C. (Catherine) Bij de Vaate, MSc, Beleidsadviseur tot 1 december 2017
• Drs. M. (Marianne) Boere, Informatiespecialist vanaf 1 augustus 2017 Senior Informa-

tiespecialist
• S. (Suzanne) Bouma, MA, Senior onderzoeker
• M. (Marjet) Denijs, Informatiespecialist
• Drs. T. (Tim) de Jong, Onderzoeker
• Ir. E. (Esther) de Jong, Senior Beleidsadviseur per 2 januari 2017
• S. (Sylvia) Holla, MSc, Wetenschappelijk onderzoeker
• H. (Hedwig) Linssen, Applicatiebeheerder
• Dr. J. (Jamila) Mejdoubi, Onderzoeker
• Drs. A. (Annette) Mevis, Archivaris
• L. (Lisanne) Post, MSc & MA, Junior beleidsmedewerker
• E. (Evelien) Rijsbosch, Beeldarchivaris
• Z. (Zehra) Sariaslan, LLM, Junior beleidsmedewerker
• A. (Arlette) Strijland, Informatiespecialist
• R. (Rosa) Ubjaan, Junior informatiespecialist tot 17 november 2017
• P. (Pieter) Vijn, Data- en informatiemanager
• D. (Desirée) Vreke, Archiefmedewerker
• B. (Bianca) Zijp, Assistent informatieverzorging en Informatiespecialist

Communicatie en externe betrekkingen
• Drs. A. (Agnes) Jansen, Medewerker PR en communicatie tot 1 november 2017
• Drs. J. (Juul) Muller, Senior-medewerker PR & marketing corporate communicatie
• Drs. R. (Roselle) Servage, Junior Informatiespecialist en junior medewerker communica-

tie
• E. (Ellen) Verpoorten, Informatie- en documentatiemedewerker en webredacteur
• N. (Noortje) Willems, MSc, Junior medewerker PR per 1 september 2017 Medewerker 

Communicatie & PR
• A. (Annetta) Willemse, Coördinator social media en webcommunicatie tot 1 september 

2017
• F. (Frederike) de la Bije, BA, Medewerker PR en communicatie
• J. (Jade- Gülay) Fitoz, Senior Relatie- en Evenementenmanager per 1 maart 2017
• I (Ingrid) Oostendorp, MA, Coördinator Webcommunicatie per 1 november 2017
• E. (Esther) Terweij, Medewerker Communicatie & PR per 1 september 2017

Tijdelijk medewerkers / Projectmedewerkers
• Mariecke van den Berg, Wetenschappelijk Onderzoeker, tot 1 maart 2017
• Sabine Aarts, Archief Medewerker van 1 juni 2017 tot 15 december 2017
• Nathalie van Regenmortel, Jr. Medewerker Communicatie van 1 juli 2017 tot 1 septem-

ber 2017
• Sarah Cols, Directie Assistent, van 15 januari 2017 tot 1 april 2017
• Loc Le, Senior Financieel Medewerker van 1 juni 2017 tot 15 juni 2017

Stagiaires
• Marly van Bruchem, Collecties
• Sophie Derks, Collecties
• Annick Drijfhout, Onderzoek & Advies
• Suzanne Duindam, Collecties
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• Stella van Ginkel, Collecties
• Tjitske Helmich, Collecties
• Isabeau Jensen, I.N, Communicatie en Externe Betrekkingen
• Lucia van der Meulen, Collecties
• Barbara Passchier, Onderzoek & Advies
• Nathalie van Regenmortel, Communicatie en Externe Betrekkingen
• Emma Termeer, Communicatie en Externe Betrekkingen
• Ambrosa van Vliet, Onderzoek & Advies

Vrijwilligers
• Ida Blom
• Lorijn de Boer
• Sophie Derks
• Joke van der Meer
• Lineke Schakenbos
• Eileen Velthuis
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Jaarrekening

Balans na resultaatbestemming

REF. 31-12-2017 31-12-2016

€ €

ACTIVA

Materiële vaste activa 1 274.218 342.614

Onderhanden projecten 2 35.055 60.046

Vorderingen en overlopende activa 3 199.211 98.535

Liquide middelen 4 1.486.907 862.066

Totaal 1.995.391 1.363.261

PASSIVA

Reserves 

Marktreserve 5 479.545 475.085

Bestemmingsreserves 6 152.458 181.058

Totaal reserves 632.003 656.143

Egalisatierekening materiële vaste activa 7 223.068 278.833

Kortlopende schulden en overlopende passiva 8 1.140.320 428.285

Totaal 1.995.391 1.363.261
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Staat van baten en lasten

REF. Begroting (€) Realisatie (€) Realisatie (€)

2017 2017 2016

BATEN

Subsidie OCW/DE 9 2.648.436 2.648.436 2.648.436

Bijdragen uit opdrachten 11 400.000 100.933 152.729

Overige inkomsten 12 14.500 65.400 67.270

Totaal baten 3.062.936 2.814.769 2.868.435

LASTEN

Activiteiten 10 236.000 191.760 167.959

Materiële lasten opdrachten 11 200.000 17.996 65.239

Totale projectlasten 436.000 209.756 233.198

Totale dekkingsbijdrage 2.636.936 2.605.013 2.635.237

LASTEN
Overhead

Personeel 13 2.236.381 2.117.259 2.051.417

Huisvesting 14 305.500 311.783 301.025

Organisatie 15 97.550 224.356 130.905

Afschrijvingen 16 15.000 14.803 4.731

Overige 17 35.600 178.699

Totale lasten 2.654.431 2.703.801 2.666.777

Exploitatieresultaat -27.495 -98.788 -31.540

Rente inkomsten 0 1.277 4.261

Overige baten en lasten (bate) 18 0 4.919 18.633

Totaal resultaat -27.495 -92.592 -8.646

Bestemming van het resultaat: 19

Dotatie marktreserve 4.460 41.105

Vrijval/dotatie bestemmingsreserves -28.600 -118.203

Vrijval overschot DE gelden 2016 -68.452 0

Over te hevelen DE subsidie naar 2017 68.452

Totaal bestemd resultaat -92.592 -8.646
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Toelichting op de jaarrekening

Algemeen
De Stichting Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis, 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 bij de Kamer 
van Koophandel onder nummer 55684319.

De Stichting stelt zich ten doel toonaangevend te zijn als landelijk en internationaal 
opererend kennisinstituut op het gebied van vrouwengeschiedenis en de emancipatie 
van vrouwen, 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 Stichting is ook in 2017 hoofdzakelijk gesubsidieerd door het Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap, Directie Emancipatie (DE) alsmede met een subsidie van de 
Universiteit van Amsterdam (UvA). Tevens ontvangt de Stichting diverse incidentele 
subsidies en bijdragen voor de uitvoering van pro-jecten, al dan niet in verband met 
internationale samenwerking.

Deze jaarrekening is opgesteld conform de door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap, Directie Emancipatie bepaalde subsidievoorwaarden in het kader van de 
(LHBT) emancipatie, zoals vastgelegd in de Subsidieregeling emancipatie van juli 2011 en 
voldoet verder aan RJ 640. 

Wijziging in de presentatie
In 2017 is de vrijval/dotatie bestemmingsreserves verdeeld over de baten en lasten 
in plaats van als saldo te verantwoorden. De vergelijkende cijfers over 2016 zijn 
dienovereenkomstig aangepast.

De subsidie over de voorafgaande jaren 2014-2015 is met de beschikking van 31 augustus 
2016 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Directie Emancipatie 
definitief vastgesteld op een bedrag van  € 5.250.386. De huidige subsidieperiode betreft 
de jaren 2016 en 2017, waarbij voor beide jaren in totaal een bedrag van € 5.296.872 is 
toegezegd. Inmiddels is de Subsidieregeling emancipatie 2011 beëindigd. De financiering 
is met ingang van 1 januari 2018 vervangen door een nieuwe regeling die bestaat uit het 
toekennen van subsidies aan strategische allianties aangevuld met projectsubsidies. 
Atria heeft in december 2017 beschikkingen ontvangen als penvoerder van de allianties 
Bronnen van Verandering (een bedrag van € 8.500.000)  en Werk.en.de Toekomst (een 
bedrag van € 5.000.000) voor de jaren 2018-2022. 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.

Analyse van het resultaat
Het resultaat dat Atria over 2017 heeft behaald, dient te worden gesplitst in een gedeelte 
dat toegerekend kan aan de subsidie van DE en een gedeelte dat met externe projecten is 
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verdiend.  Gelden die met de externe projecten zijn verdiend, mogen aan de marktreserve 
worden toegevoegd; bij een tekort op de DE- subsidie, dient dit tekort hier vanaf getrokken 
te worden.De subsidievoorwaarden maken het mogelijk,  dat uitgaven over 2016 verrekend 
kunnen worden met het jaar 2017.

Waarderingsgrondslagen en resultaatbepaling
Deze jaarrekening is opgesteld conform de door het  ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap, Directie Emancipatie bepaalde subsidievoorwaarden in het kader van de 
(LHBT) emancipatie, zoals vast gelegd in de Subsidieregeling emancipatie van juli 2011 en 
voldoet verder RJ-Richtlijn 640 ‘Organisaties zonder winststreven’. Voor zover niet anders 
vermeld, zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Materiële vaste 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 20-33,33%

Kantoorinventaris 6-10%

Verbouwing 10%

 
In het jaar van aanschaf wordt tijdsgelang afgeschreven. Voor het gedeelte van de 
materiële vaste activa, die zijn aangeschaft met een speciale subsidie bij de verhuizing 
van het Obiplein naar de Vijzelstraat in 2011, vindt een vrijval plaats van de gevormde 
egalisatierekening. Voor de verbouwing en inventaris is de vrijval bepaald in 
overeenstemming met de looptijd van de huurverplichting; voor ICT geschiedt dit over een 
periode van 5 jaar en is derhalve beëindigd per eind december 2016. 

Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk 
geachte voorzieningen voor oninbaarheid.

Projecten en onderhanden werk
Projecten die zich over meerdere jaren uitstrekken, worden geactiveerd. De waardering 
geschiedt op basis van de bestede uren tegen intern geldende uurtarieven, rekening 
houdend met extern 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.  Het resultaat op projecten wordt verantwoord, rekening 
houdend met de voortgang van het project.

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).

Resultaatbepaling
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 
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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 externe projecten en opdrachten 
geldt,  dat directe kosten en directe uren tegen interne kostprijzen aan de projecten 
worden toegerekend. Het hiermee behaalde resultaat wordt na aftrek van de kostprijs 
van de uren aan de marktreserve toegevoegd. Bedragen ontvangen met een bepaalde 
bestemming worden via de staat van baten en lasten toegevoegd aan de desbetreffende 
bestemmingsreserve. Het restant is een resultaat behaald met de DE-activiteiten. Indien 
dit positief is, dient dit met de subsidiegever DE te worden verrekend; tekorten worden in 
mindering gebracht op de dotatie aan de marktreserve. 

Toelichting op de balans

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

ICT Kantoorinventaris Verbouwing Totaal

€ € € €

Stand per 1 januari 2017

Boekwaarde 62.457 129.843 150.314 342.614

Mutaties 2017

Terugname geheel afgeschreven 
activa:

Aanschafwaarde -105.769 -25.711 0 -131.480

Cumulatieve afschrijvingen 105.769 25.711 0 131.180

Investeringen 2.177 0 0 2,177

Afschrijvingen -13.475 -27.031 -30.062 -70.568

Totaal 2017 -11.303 -27.031 -30.062 -68.391

Stand per 31 december 2017

Cum. aanschafwaarden 67.918 257.033 300.624 625.575

Cum. afschrijvingen -16.759 -154.222 -180.376 -351.357

Boekwaarde 31 december 2017 51.159 102.811 120.248 274.218

De verbouwing in het pand aan de Vijzelstraat 20 te Amsterdam, de kantoorinventaris 
en de ICT-voorzieningen die in 2011 bekostigd zijn uit de verhuissubsidie van DE zijn 
geactiveerd. Voor de afschrijvingen op deze posten vindt een vrijval plaats van de 
egalisatierekening (zie toelichting nr. 7). 

2. Onderhanden projecten
De waarde van de onderhanden projecten wordt gewaardeerd tegen kostprijs, bestaande 
uit de gerealiseerde uren en aan derden betaalde bedragen. Als er per saldo meer 
ontvangen is dan de waarde van een project dan wordt dit bedrag verantwoord als 
vooruitontvangen subsidies. 
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3. Vorderingen en overlopende activa

31-12-2017 31-12-2016

€ €

Omzetbelasting 33.093 38.976

Vooruitbetaalde kosten 12.959 24.191

Te ontvangen rente 1.277 4.260

Debiteuren 37.519 30.174

Pensioenfonds 7.002 0

Vooruitbetaalde huur 68.484 0

Premie ziekteverzuimverzekering 37.705 0

Waarborgsom 828 828

Voorschotten personeel 344 104

Totaal 199.211 98.535

De vorderingen hebben een looptijd van minder dan een jaar. De toename van de overige 
vorderingen is ontstaan door het vooruitbetalen van de huur over het 1e kwartaal 2018 en 
de ziekteverzuimverzekering voor 2018.

4. Liquide middelen

31-12-2017 
€

31-12-2016
€

Spaarrekeningen 851.167 711.907

Banken rekening-courant 633.979 149.382

Kassen 1.761 777

Totaal 1.486.907 862.066

 
De saldi van de spaarrekeningen zijn direct opvraagbaar. Voor een bedrag van  
€ 70.878 is bankgarantie afgegeven voor de huur van het 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 2018 (€ 675.000).

Reserves

5. Marktreserve
Om een grotere marktwerking mogelijk te maken mogen bedragen die met externe 
projecten worden verdiend aangemerkt worden als een marktreserve die ter vrije 
beschikking staat van de Stichting. Over 2017  kan hieraan € 4.460 worden gedoteerd. Het 
verloop over het boekjaar is als volgt:

Stand per 1 januari 2017 475.085

Toevoeging 2017 4.460

Stand per 31 december 2017 479.545
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6. 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 
2017 is het verloop van deze reserves als volgt:

Stand op
1-01-2017

€

Baten in
2017

€

Onttrekking 
in 2017

€

Stand op
31-12-2017

€

Mutatie
2017

€

Leerstoel 171.563 0 34.200 137.363 -34.200

BPW International 9.495 7.000 1.400 15.095 5.600

Totaal 181.058 7.000 35.600 152.458 -28.600

Leerstoel
De bijzondere leerstoel Gender Based Violence  is op 7 oktober 2016 ingesteld voor een  
periode van vijf jaar. De kosten die de invulling van deze leerstoel met zich mee brengt 
worden ten laste van deze reserve gebracht.

BPW International
Van de organisatie Business and Professional Women (BPW) International is € 7.000 ont-
vangen voor het toegangelijk 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. 

7. Egalisatierekening materiële vaste activa
Door het activeren van de gesubsidieerde verbouwingskosten, kantoorinventaris en ICT is 
er een egalisatierekening ontstaan. Het verloop van de rekening over 2017 is als volgt:

Stand per 1 januari 2017 278.833

Af: vrijval -55.765

Stand per 31 december 2017 223.068

Dit betreft vanaf 2017 alleen nog het gedeelte voor de verbouwing en kantoorinventaris; de 
aangeschafte ICT is inmiddels geheel afgeschreven.

8. Kortlopende schulden en overlopende passiva

31-12-2017 31-12-2016

€ €

Crediteuren 123.287 55.137

Vooruitontvangen subsidies 723.736 0

Personeel (transitievergoedingen) 0 11.150

Loonheffing 121.613 133.826

Pensioenpremie 0 483

Reservering vakantiedagen 81.478 90.760

Nog te betalen bedragen 78.353 52.011

Loopbaanbudget 11.853 15.982

Nog te besteden subsidie 2016-2017 0 68.452

Totaal 1.140.320 428.285
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Door het ontvangen van voorschotten voor de allianties en een projectsubsdie voor 2018 
zijn de kortlopende schulden fors toegenomen.

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

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 augustus 2017 bedraagt € 2.778.500.

Huurcontract
De Stichting heeft 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 (2017) € 262.760 per jaar exclusief servicekosten (2017: € 44.096 ). 
Het huurbedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Op de huurprijs is in 2016 de tweede periode 
van huurkorting ingegaan van 43 euro per m2 (over 2017 € 48.934). De korting vervalt per  
1 juli 2021. De totale huurverplichting tot einde looptijd bedraagt ca. € 777.000. Aan de 
verhuurder is een bankgarantie afgegeven van € 70.878. Daarnaast is in de nabijgelegen 
parkeergarage De Munthof voor een periode van een jaar een parkeerplaats gehuurd voor 
een bedrag van €  3.568 per jaar. In verband met een renovatie van de garage is de huur 
door de eigenaar per 16 maart 2018 beëindigd. 

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 € 22.222.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum.

Toelichting op de staat van baten en lasten

9. Directie Emancipatie
De subsidie betreft een structurele subsidie verstrekt door het Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap, Directie Emancipatie (verder vermeld als DE). Voor 2016-2017 is er 
een beschikking afgegeven (81000/978) voor een bedrag van € 5.296.872 ofwel een bedrag 
van € 2.648.436 per jaar. De subsidie over 2014-2015 is door het Ministerie op 31 augustus 
2016 definitief vastgesteld.

10. Lasten activiteiten
In 2017 is minder uitgegeven aan communicatie. Dit komt door het wijzigen van het beleid 
van Atria om meer direct in de pers naar buiten te treden. Er zijn t.o.v. 2016 meer evene-
menten georganiseerd; hierbij is gebruik gemaakt van de eigen locatie. Ook is er meer 
georganiseerd in samenwerking met partners die financieel hebben bijgedragen. De totale 
kosten zijn hierdoor aanzienlijk lager uitgevallen. Zo is er een evenement georganiseerd 
met een subsidie van de Gemeente Amsterdam ( € 10.000).  Wel is wederom geïnvesteerd 
in het uitbouwen van de nieuwe complexe responsive website.  Bij  de afdeling Onderzoek 
& Advies is er o.a. minder besteed doordat de onderzoekers een aantal externe projecten 
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hebben uitgevoerd.  Bij Collecties zijn de uitgaven  hoger doordat kosten voor de  herinrich-
ting architectuur van 2016 zijn uitgegeven in 2017.

De activiteitslasten zijn als volgt nader te specificeren:

Begroting 2017 2016

€ € €

Communicatie en Externe Betrekkingen

Promotie en communicatie 34.500 20.691 18.255 

Inhuur Publieksdiensten 7.500 3.684 2.082

Website, licenties en usability onderzoeken 10.000 22.958 25.027

Evenementen 41.000 7.286 16.432

Totaal Communicatie en Externe Betrekkin-
gen

93.000
   

               54.619 61.796

 
Onderzoek & Advies

Inhuur 7.500 4.262 250

Advies en begeleiding 5.000 142 672

Congressen en dienstreizen 12.500 8.475 9.405 

Publicaties 3.000 0 1.372

Netwerken en acquisitie 1.500 135 111

Onderzoek 8.500 14.300 2.970

Wetenschap en overige kosten 5.000 1.608 1.144

Totaal Onderzoek & Advies 43.000 28.920 15.924

Collecties, Archief en Informatieverzorging

Inhuur 7.500 8.918       4.640       

Verwerving boeken, tijdschriften en archief 29.500 29.377 31.488

Herinrichting architectuur 15.000 23.320 0

Congressen en dienstreizen 2.000 2.173 5.000

Conservering en digitalisering 21.000 20.884 22.489

Licenties & copyrights  25.000 23.549 26.622

Totaal Collecties, Archief en 
Informatieverzorging

100.000 108.221 90.239

Totaal activiteiten                                                                   236.000 191.760 167.959  

11. Externe projecten
In de begroting was een eigen bijdrage uit externe projecten begroot van € 200.000, 
bestaande uit bijdragen uit opdrachten van € 400.000 minus de materiële kosten 
opdrachten van eveneens € 200.000; gerealiseerd is over 2017 een bijdrage van € 82.937 
(2016: € 87.490).De eigen bijdrage is exclusief de toerekening van personeelslasten. In 2017 
moest er door de verandering van de subsidiesystematiek veel tijd vrijgemaakt worden 
in het vinden van de juiste alliantiepartners en het uitwerken van voorstellen. Gezien de 
beperkte personeelscapacteit is dit ten koste gegaan van het werven en kunnen uitvoeren 
van externe projecten. Atria is gelieerd aan de Stichting Aletta Jacobs Fonds. Atria maakt 
gebruik van de faciliteiten van het Fonds voor financiële ondersteuning van projecten. In 
2017 heeft het Fonds een bedrag ontvangen van € 15.587 voor het project Moving Lesbians 
(over pioniers in de jaren zeventig over de lesbische vrouwenbeweging). Dit bedrag is 
grotendeels besteed aan door derden uitgevoerde werkzaamheden. 
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12. Overige opbrengsten
De overige inkomsten betreffen subsidie UvA, verhuur van zalen, uitleenvergoedingen 
voor de bibliotheek, fotokopieën, entree lezingen, verkoop van boeken en beeldarchief. Het 
bedrag kan als volgt worden gespecificeerd:

2017 2016

€ €

Subsidie UvA 39.000 0

Verhuur ruimtes 8.102 0

Verkoop toegangsbewijzen 4.015 0

Fotokopieën en prints 2.405 1.705

Uitleenvergoedingen 1.716 1.452

Verkoop merchandise 608 386

BPW International 7.000 4.000

Leerstoel 0 56.496

Overige inkomsten 2.549 3.231

Totaal 65.400 67.270

De verschillen tussen de beide jaren wordt verklaard doordat de subisdie UvA in 2016 toe-
gevoegd is aan de reservering hoogleraar en in 2017 ten gunste van de exploitatie is verant-
woord. Verder zijn er door gewijzigd beleid  meer opbrengsten  ontvangen door verhuur van 
ruimtes en het vragen van toegang voor het bijwonen van evenementen. Ook zijn de ont-
trekkingen aan de bestemmingsreseves verantwoord als overige inkomsten.

13. Overheadkosten 

Begroting 2017 2016

Salariskosten

Salarissen, inclusief uitkeringen 

individueel keuzebudget

1.497.343 1.459.762

Sociale en pensioenlasten 366.425 380.126

Transitievergoedingen 10.064 18.318

Ontvangen ziekengeld -14.517 -27.342

Totaal                                                  2.057.181 1.859.315 1.830.864

Inhuur derden 0

 

67.814 24.317

Inhuur systeembeheer 40.000 24.747 38.839

Ziekteverzuimverzekering 47.500 41.432 37.722

Arbodienst 4.000 1.831 1.826

Reiskosten woon/werk 27.500 30.907 25.905

Kantine/consumptiekosten 5.000 8.992 10.049

Deskundigheidsbevordering 10.000 21.134 12.807

Loopbaanbudget 19.600 22.399 20.917

Wervingskosten personeel 2.000 12.098 27.986

Vrije ruimte werkkostenregeling 18.850 15.270 13.510

Lidmaatschappen (Sociaal Werk Neder-

land)

3.250 4.247 4.251

Overige personeelskosten 1.500 7.073 2.924

Totaal 2.270.294 2.117.259 2.051.417
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De salariskosten zijn achtergebleven bij de begroting. Dit wordt deels gecompenseerd door  
de post inhuur. De inhuur betreft vervanging bij het secretariaat en het aantrekken van 
een interim manager. Door het vertrek van de adjunct directeur per 1 oktober 2017 is beslo-
ten deze vacature niet in te vullen in afwachting van de situatie die ontstaat na 1 januari 
2018 bij het werken met de allianties. Verder is het moeilijk gebleken specifieke vacatures 
op te vullen. Dit verklaart ook dat wervingskosten personeel hoger zijn dan begroot. De 
post vrije ruimte werkkostenregeling betreft fiscaal vrij vergoedingen.  Onder deze post 
kunnen een aantal personeelsvergoedingen worden ondergebracht die onbelast kunnen 
worden uitgekeerd. Deze post bestaat uit een aantal kosten die anders onder personele of 
organisatiekosten zouden zijn verantwoord. Het bedrag ontvangen ziekengeld betreft een 
zwangerschapsuitkering. Deskundigheidsbevordering is toegenomen maar wordt voor het 
grootste gedeelte bekostigd door de werknemers zelf uit het loopbaanbudget en het indivi-
dueel keuzebudget. Onder de post loopbaanbudget is de toekenning verantwoord over 2017. 
Per 31 december 2017 waren er 32 werknemers in dienst (2016: 32) ofwel 28,4 fte’s (2016: 
26,2 fte’s).

14. Huisvesting 

Begroting 2017 2016

Huur en servicekosten incl. energie 265.000 265.370 263.085

Schoonmaakkosten   16.000 16.561 16.002

Belastingen/verzekeringen    14.500 14.720 14.377

Overige huisvestingskosten     10.000 15.132 7.561

Totaal       305.500 311.783 301.025

De totale huisvestingkosten zijn iets hoger dan begroot. De overige huisvestingkosten 
betreffen beveiliging, het vervangen van twee vaatwassers, reparatie van archiefstellin-
gen in het depot, wijzigingen verlichting  alsmede kleine aanschaffingen en reparaties. De 
kosten zijn nodig wegens veroudering.

15. Organisatiekosten

Begroting 2017 2016

Kosten RvT 14.000 14.760 14.601

Vakliteratuur, contributies algemeen 7.500 5.393 7.736

Administratiekosten 8.600 27.816 10.303

Accountantskosten 16.500 19.750 15.920

Kantoorbenodigdheden 5.000 6.586 3.549

Porti- en verzendkosten 6.500 6.044 6.090

Telefoon en internet 12.000 12.987 8.220

Kopieerkosten        6.500 8.746 8.532

Overige reiskosten 750 1.902 1.661

Algemene dienstreizen 5.500 10.688 10.083

Bankkosten 1.500 1.617 1.393

Verzekeringen organisatie 5.700 4.504 4.436

Overige      7.500 103.563 38.381

Totaal               97.550 224.356 130.905
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De werkelijke organisatiekosten zijn € 126.806 hoger dan begroot. Dit betreft voornamelijk 
de overige organisatiekosten.  De belangrijkste niet voorziene kosten zijn het begeleiden 
van het seniorentraject (€ 9.575),  begeleiding indienen allianties (€ 12.244),  
adviseringen rond het opzetten van de netwerkhub (€ 7.200 en interimmanagement  
(€ 62.877).

16. Afschrijvingen

Begroting 2017 2016

Afschrijvingen     15.000 70.568 77.546

Vrijval egalisatierekening -55.765 -72.815

Totaal       15.000 14.803 4.731

De afschrijvingen vallen uitgezonderd de afschrijvingen op ICT weg tegen de vrijval 
egalisatierekening.

17. Overige

2017 2016

BPW International 1.400 9.945

Leerstoel 34.200 0

Knowlegde Profit Sharing Fund 0 18.983

Aletta Jacobs Fonds 0 142.771

Totaal 35.600 178.699

18. Overige baten en lasten
Deze kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Bate 2017 Last 2017 Bate 2016 Last 2016

Ontvangen premiekorting oudere 
werknemers 2015/16

8.210

Correcties PFZW oude jaren 3.212

Afkoopsom systeembeheer 6.000

Vrijval transitiekosten 2015 25.146

Overige 513

Totaal 8.210 3.212 25.146  6.513

Per saldo bate 4.998 18.633

19. Bestemming van het resultaat
In 2017 is er een positief resultaat behaald met externe projecten van € 80.011. Rekening 
houdend met de kosten van inzet van eigen personeel, dat gefinancieerd wordt met de 
DE-subsidie, blijft er een bedrag over om toe te voegen aan de marktreserve van  
€ 46.942.  Uit de exploitatie blijkt echter een negatief resultaat behaald te zijn van  
€ 92.592 te verminderen met de mutatie bestemmingsreserve van € 28.600 ofwel een 
negatief te verreken resultaat van € 63.992. Hiermee dient het overschot van de DE 
subsidie uit 2016 (€ 68.452) te worden verrekend.  Er resteert dan een overschot van  
€ 4.460 als dotatie aan de marktreserve omdat tekorten niet verrekenbaar zijn met de DE 
subsidie. De onttrekking van de bestemmingsreserves betreft  (€ 28.600) opname uit de 
reserve leerstoel en aanwending van BPW gelden voor archiefwerkzaamheden. 
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20. WNT gegevens

Bestuurder
bedragen x € 1 Prof. Dr. G.M.F.Römkens

Functiegegevens Directeur/bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2017 01-01–31-12

Omvang dienstverband (in fte) 1,11

Gewezen topfunctionaris? nee

(Fictieve) dienstbetrekking? ja

 
Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 108.021

Beloningen betaalbaar op termijn 11.545

Subtotaal 119.566

Het dienstverband 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 2017 betreft dit een bedrag van € 29.200. Ten laste van de DE subisidie komt 
32 uur.

 
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 181.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t.

Totale bezoldiging 119.566

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t

 
Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016 01-01-31-12

Omvang dienstverband 2016 (in fte) 1,01 (tot 1 oktober 1,00; daarna 1,11)

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 109.133

Beloningen betaalbaar op termijn 9.910

Totale bezoldiging 2016 119.043

Raad van Toezicht
bedragen x € 1 A.M. Jongerius J.J. Tiemersma F. Ulichki

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2017 01-01–31-12 01-01-31-12 01-01-31-12

 
Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 2.500 2.000 2.000

Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 0

Subtotaal 2.500 2.000 2.000

 
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 27.150 18.100 18.100

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totale bezoldiging 2.500 2.000 2.000

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 
toegestaan N.v.t N.v.t N.v.t

 
Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016 01-01-31-12 01-01-31-12 01-01-31-12

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 2.500 2.000 2.000

Beloningen betaalbaar op termijn

Totale bezoldiging 2016 2.500 2.000 2.000



102102

bedragen x € 1 Prof.dr. E-M Sent E.J. Holtslag E.V. Koenen

Functiegegevens Lid Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2017 01-01–31-12 01-01-31-12 01-01-31-12

 
Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 2.000 2.097 2.269

Beloningen betaalbaar op termijn 0 0 0

Subtotaal 2.000 2.036 2.269

 
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 18.100 18.100 18.100

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

Totale bezoldiging 2.000 2.036 2.269

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 
toegestaan N.v.t N.v.t N.v.t

 
Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016 01-01-31-12 01-01-31-12 01-01-31-12

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 2.500 2.000 2.000

Beloningen betaalbaar op termijn

Totale bezoldiging 2016 2.500 2.000 2.000
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VASTGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR: 20 maart 2018

Prof. dr. G.M.F. Römkens 

GOEDGEKEURD DOOR DE RAAD VAN TOEZICHT: 20 maart 2018

Drs. A.M. Jongerius J.J. Tiemersma

F. Ulichki E.J. Holtslag

Prof.dr. E-M. Sent E.V. Koenen

Overige gegevens
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Bijlage



Begroting 2018

2018 
€

STICHTING 
Atria

totale dek-
king

dekking
BvV

dekking
WT

dekking
A4R 

toegekend
BvV

toegekend
WT

toegekend
A4R

2-e
geldstroom

3-e
geldstroom

Opbrengsten

Subsidie  2.628.409  2.628.409  1.700.000  678.424  249.985  1.700.000  687.675  249.985  -    -   

Subsidie UvA  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  -   

Totale opbrengsten  2.909.409  2.909.409  1.750.000  678.424  249.985  1.750.000  687.675  249.985  216.000  15.000 

Lasten

Personeelskosten

Salarissen  1.911.170  1.890.457  1.093.252  512.435  226.457  1.093.252  58.313  -   

Personele kosten  164.250  143.053  109.600  19.965  8.823  109.600  4.665  -   

Totale personeelskosten  2.075.420  2.033.511  1.202.852  532.400  235.280  1.202.852  62.979  -   

Activiteitslasten  342.650  342.650  163.250  122.000  -    163.250  57.400  -   

Overhead:

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  -    -   

Afschrijvingen  15.000  -    -    -    -    -    -   

Totale overheadskosten  475.600  389.980  342.000  33.275  14.705  342.000  -    -   

 
Totale lasten  2.893.670  2.766.141  1.708.102  687.675  249.985  1.708.102  120.379  -   

Te verwachten resultaat:  15.739  143.268  41.898  -9.251  -    95.621  15.000 
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Info foto's

Coverfoto: Vrouwenfeestorganisatie Janey tijdens de Museumnacht op 4 november. 
Fotograaf: Jaap Beyleveld.

Foto Resultatenverslag 2017: Interview met Amina Wadud door Saskia Wieringa tijdens 
het F-lab op 13 mei. Fotograaf: Jaap Beyleveld.

Foto Jaarrekening 2017: Portret van Aletta Jacobsgemaakt tijdens het jubileumcongres 
van de  Wereldbond van Vrouwenkiesrecht. Om haar hals draagt ze het Jus Suffragii-
embleem. Ze draagt ook een speldje van het jubileumcongres van de International Woman 
Suffrage Alliance (IWSA) te Berlijn in 1929.

Foto achterkant: Bibliotheek van Atria in de Vijzelstraat, Amsterdam. 
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