Fix the system,
not the women.
Sheila Struyck | Impact Investor
SHIFT Invest

HET ONDERNEMENDE
VROUWEN FONDS
stimuleert diversiteit in de wetenschap
en vrouwelijk ondernemerschap

Het gaat om
gelijkwaardigheid
In de jaren ’80, toen wij studeerden, waren vrouwen
in de minderheid. Bijna alle hoogleraren, politici,
ondernemers, wetenschappers, astronauten en
kunstenaars waren man. Er waren weinig vrouwelijke rolmodellen waar wij ons aan konden spiegelen.

Gemengde teams nemen
betere besluiten. Daarom
is het belangrijk dat in
hun vormende jaren,
studenten – zowel jonge
mannen als jonge vrouwen –
kennismaken met een
mannelijke én vrouwelijke
aanpak van zaken.

Nu, 30 jaar later is er weinig veranderd. En dat raakt ons. Er zijn kleine
stappen gemaakt, maar de roep om diversiteit is groter dan ooit.
Laten we juist nu een grote stap zetten. Het Ondernemende Vrouwen
Fonds financiert onderzoek naar de onderliggende oorzaken. En wij
zetten ons persoonlijk in voor de studenten van nu, de jonge vrouwen
én de jonge mannen. Door hen te coachen en gastcolleges te geven.
Wij willen hen de rolmodellen bieden die wij zo hebben gemist toen wij
studeerden.
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Het Ondernemende
Vrouwen Fonds
Het Ondernemende Vrouwen Fonds wil jonge vrouwen
stimuleren in hun ambities en financiert onderzoek
naar de oorzaken van de gender gap. Wij streven naar
diversiteit in de wetenschap en stimuleren vrouwelijk
ondernemerschap. Wij dromen van een universiteit waar
feminiene en masculiene kwaliteiten gelijkwaardig zijn.
Alle onderzoeken wijzen uit dat een balans van mannelijke en vrouwelijke eigenschappen op de werkvloer tot
betere resultaten leidt. Toch blijven vrouwen vooralsnog
op achterstand.

Ik word gedreven door een
groot verlangen naar gelijke
kansen voor iedereen.
Ik wil alles doen om de
aanstormende generaties een
eerlijkere setting te bieden;
alle vrouwen – wat hun passie
ook is – en ook alle aardige,
ondergewaardeerde mannen.
Iedereen.
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ROLMODEL
Jonge vrouwen laten zien wat hun mogelijkheden zijn,
is cruciaal voor hun zelfbeeld. Wij vinden het belangrijk
dat succesvolle – nieuw Nederlandse – vrouwen worden
uitgenodigd om gastcolleges te geven, op de verschillende faculteiten, over hun eigen expertise.

CASESTUDIES
In het onderwijs wordt veel gebruikgemaakt van cases:
ondernemingen die worden besproken in de collegezaal.
Wat ging er goed, wat ging er niet goed en wat leren we
van deze cases? Het Ondernemende Vrouwen Fonds
stimuleert en financiert het schrijven van cases over
inclusieve organisaties en stelt ze beschikbaar voor
wetenschappelijk onderwijs.

TRAINING & CURSUSSEN
Het Ondernemende Vrouwen Fonds organiseert in
samenwerking met de Erasmus Universiteit de training
‘Empower & Equip’ en de cursus ‘Female Entrepreneurial
Leadership’. Daarnaast is er een mentorprogramma voor
vrouwelijke ondernemende studenten in ontwikkeling.

ONDERNEMERSCHAP

Ik wil graag de volgende
generatie ambitieuze
vrouwen, met minder
tegenwind en meer
rugdekking, een grote stap
voorwaarts laten maken. Door
trainingen, door rolmodellen,
maar ook door onderzoek,
zodat schaalbare interventies
gedaan kunnen worden
zowel op individueel niveau
als in het systeem.

Slechts 30% van de beginnende ondernemers is vrouw.
Door studentes die de ambities hebben een eigen bedrijf
op te zetten te coachen en inclusieve teams extra financieel te ondersteunen, kunnen wij het ondernemerschap
onder vrouwen stimuleren.

ONDERZOEK
Wat heeft de samenleving nodig om tot een gelijkwaardiger systeem te komen? Het Ondernemende Vrouwen
Fonds maakt wetenschappelijk onderzoek mogelijk naar
de onderliggende oorzaken van structurele ongelijkheid
tussen mannen en vrouwen en de barrières die vrouwen
kunnen ervaren in hun maatschappelijke carrière.
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Iedereen verdient gelijke
kansen, maar nog niet
iedereen krijgt ze! Met een
netwerk voor vrouwen kunnen
we elkaar verder helpen. Niet
alleen voor vrouwen die dit al
van huis uit meekrijgen, maar
juist ook voor eerste generatie
studentes met ambities.
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Positieve impact
creëren op de
ambities van
vrouwen

Ik onderschrijf de
doelstellingen van het
Ondernemende Vrouwen
Fonds. Ook voor de Erasmus
Universiteit is diversiteit
topprioriteit. Wij zijn er op
gericht om op alle mogelijke
manieren te waarborgen dat
getalenteerde vrouwelijke
wetenschappers carrière
kunnen maken.

De Erasmus Universiteit onderschrijft de doelstellingen
van het Ondernemende Vrouwen Fonds van harte. De
Erasmus Universiteit levert uitstekend onderwijs en
onderzoek en wil zich nog meer dan zij nu doet onderscheiden door optimaal gebruik te maken van de
beschikbare diversiteit aan talent. Wij willen iedereen
gelijke kansen bieden en streven naar een inclusieve
organisatiecultuur waarin iedereen zich thuis voelt en
kan uitblinken.
Daarnaast heeft de Erasmus Universiteit heldere doelstellingen geformuleerd. Het streven is dat in 2025 het
percentage vrouwelijke hoogleraren aan de Erasmus
Universiteit 25% of meer zal zijn. Het Ondernemende
Vrouwen Fonds is een belangrijke partner om deze doelstellingen te behalen.
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Schenken en nalaten
Het Ondernemende Vrouwen Fonds is een Fonds op Naam van het
Erasmus Trustfonds. De Stichting Erasmus Trustfonds is aangewezen
als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’, kortweg ANBI. Daarmee is
schenken aan het Ondernemende Vrouwen Fonds fiscaal aftrekbaar.

PRIVÉ SCHENKEN
Een eenmalige gift is aftrekbaar mits de gift minimaal 1% en maximaal
10% van je verzamelinkomen bedraagt. Kies je voor een periodieke
schenking, dan is de schenking altijd fiscaal aftrekbaar, ongeacht de
hoogte van het bedrag.

ZAKELIJK SCHENKEN

Ik zou Ruth Bader Ginsburg
willen citeren:
As society sees what women
can do, as women see
what women can do,
the barrier will fall. There will
be more women out there
doing things, and we’ll all be
better off for it.
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Giften tot een maximum van 50% van de fiscale winst en tot een
bedrag van € 100.000, zijn voor de VPB aftrekbaar, mits er geen
negatief bedrijfsresultaat ontstaat.

BUITENLAND
Ook vanuit het buitenland kun je doneren aan dit fonds. Als je gebruik
wilt maken van de fiscale mogelijkheden die jouw land biedt, kunnen
wij je assisteren bij het inrichten van jouw schenking.

NALATEN
Erfstellingen en legaten aan het Ondernemende Vrouwen Fonds zijn
vrijgesteld van erfbelasting. De nalatenschap gaat dus volledig naar
het Ondernemende Vrouwen Fonds, het fonds hoeft niks af te dragen
aan de Belasting.

Doe met ons mee
Steun het fonds met een periodieke schenking van
€ 2.000 per jaar en word onderdeel van onze community.
Samen willen wij voor de komende vijf jaar 1 miljoen euro
op halen. Daarmee kunnen wij trainingen geven,
mentorprogramma’s opzetten en onderzoek financieren.

COMMUNIT Y
Het Ondernemende Vrouwen Fonds wil uitgroeien tot
een community van honderd vrouwen die studentes en
andere jonge vrouwen ondersteunen in hun ambities.
Maar wij zijn er ook voor elkaar, de vrouwen van het
Ondernemende Vrouwen Fonds.

WAT BIEDEN WIJ JOU

Ik wil de startende generatie
werkende en ambitieuze
vrouwen rugdekking geven in
hun carrière, en voorbeelden
geven van de vele manieren
waarop gezin en economische
onafhankelijkheid samengaan.

Wij organiseren voor de deelnemers twee bijeenkomsten
per jaar waar wij de resultaten van onze inspanningen
presenteren. Maar het zijn ook momenten om elkaar te
ontmoeten en te inspireren. Neem je dochters, nichtjes
en buurmeisjes mee. Samen zetten wij ons in voor de
nieuwe generaties.

PERIODIEKE SCHENKING
Een periodieke schenking van minimaal 5 jaar is volledig
fiscaal aftrekbaar tot meer dan 40% van je schenking,
ongeacht de hoogte van het bedrag. Dus schenk je € 10.000
in tranches van € 2.000 per jaar, dan kost dit je netto circa
€ 6.000.
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DE ‘FOUNDING DONORS’ VAN HET
ONDERNEMENDE VROUWEN FONDS
Hadewych Cels, Sheila Struyck, Anouk Kooijmans,
Machtelt Groothuis, Sophie van Doorn, Annemieke Rijke,
Olivia Manse en Barbara van Hussen.

Ons advies, wees:
•
•
•
•
•

Wij vinden het belangrijk
dat vrouwen gelijkwaardig
worden gezien aan mannen.
En vooral, dat zij zichzelf ook
als gelijkwaardig zien.
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Zelfverzekerd
Competent
Moedig
Boeiend
Nieuwsgierig

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Drs. Astrid M. Manden-Benneker
Fondsenwerver major donors
M 06 49 32 79 37
E a.manden-benneker@trustfonds.nl

Oudehoofdplein 4
3011 TM Rotterdam
T 010 411 05 96
I www.trustfonds.nl

Ik heb zelf in mijn loopbaan
ervaren dat aansprekende
rolmodellen het verschil
kunnen maken. Meer diverse
rolmodellen zijn dan ook de
snelste weg naar meer
diversiteit – voor vrouwen
én mannen!

IBAN: NL06 ABNA 0564 4143 52
KVK-nummer: 40341418
RSIN: 800495299
Het Erasmus Trustfonds heeft de ANBI-status

Machtelt Groothuis
Co-Founder en Partner
Rubio Impact Ventures

