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INLEIDING 

Hoewel anders gehoopt werd ook het werkjaar 2021 geteisterd door het corona-virus. Binnen 

Amazone vertaalde dit zich in een voortdurende aanpassing van de toegankelijkheid van het 

restaurant, het congrescentrum, het Documentatiecentrum en het Amazonehuis. 

Maar de strijd voor gelijke rechten gaat door, ook onder druk van moeilijke omstandigheden. We 

riepen adviesgroepen in het leven die de uitdagingen recht in de ogen moesten kijken en die op de 

proppen moesten komen met pistes van oplossingen. Een eerste experiment vertaalde zich in het 

testen van  een TAKE AWAY-formule voor het Amazone-restaurant. 

En we zetten verder in op de optimalisering van de digitale voorzieningen. Online toegankelijkheid 

werd immers een prangende behoefte door het verhoogde aantal ZOOM-vergaderingen en het 

verplichte telewerk van het merendeel van de stafleden van de verenigingen-bewoonsters. Een 

hybride aanpak met toevoeging van livestreaming werd de standaard voor evenementen, die 

sporadisch konden plaatsvinden in het congrescentrum van Amazone. 

Door een beperking van het aantal personeelsleden, evolueerde het Amazone Documentatiecentrum 

naar een ondersteunende documentatie- en communicatiedienst. Gelukkig garandeerden onze vanop 

afstand beheerbare tools een vlotte telewerking. We zetten extra in op sociale media en op digitale 

vernieuwing via de lancering van een podcast-reeks en het gebruik van qr-codes om de 

toegankelijkheid van onze bibliografieën en informatie te verhogen. 

De expertise van de vrouwenorganisaties uitdragen en zorgen voor een kruisbestuiving tussen 

verschillende maatschappelijke sferen was ook in 2021 de rode draad van onze partnerschappen. 

Twee belangrijke projecten kregen als dusdanig vorm: STOP GEWELD en Duurzaam telewerken vanuit 

een genderperspectief. En ondanks de moeilijke omstandigheden, intensifieerden we onze culturele 

en beleidsondersteunende partnerschappen. 

2021 was opnieuw en hopelijk het laatse coronajaar. Dankzij een afslanking van het 

personeelsbestand en het inzetten op goed bestuur, evolueerde Amazone in 2021 naar een financieel 

gezonde vereniging. Bovendien spijsde de in het leven geroepen “Prijs Amazone” met succes het 

Fonds Vriendinnen van Amazone. 

Wil u ontdekken hoe Amazone in 2021 zijn strategische doelstellingen vorm gaf, grasduin dan in dit 

nieuwe activiteitenrapport. Van harte aanbevolen.  

Valerie Tanghe, voorzitster Amazone 
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STRATEGISCHE DOELSTELLING 1  

Amazone heeft zelf een sterke professionele organisatie uitgebouwd met deugdelijk bestuur, met 

integratie van moeilijk plaatsbare werklozen in haar werking en uitgaande van een holistische visie 

op beheer, zodat Amazone haar missie (statutaire doelen) realiseert.  

2021 was ten gevolge het voortduren van de gezondheidscrisis, een jaar waarin Amazone met grote 

operationele moeilijkheden te kampen had. De vele administratieve complicaties hebben het werk en 

de werking van de vzw in zijn geheel ingewikkelder gemaakt. 

De maatregelen vroegen een voortdurende aanpassing van de interne organisatie: telewerken werd 

zoveel mogelijk toegepast voor het personeel, binnen de functies die dat toelieten. Ook het beheer 

van de afwezigheden als gevolg van de gezondheidssituatie had heel wat voeten in de aarde.  

Dit heeft ongetwijfeld zijn weerslag gehad op de werking en op de administratieve en logistieke 

werkzaamheden binnen onze vereniging.  

GOED BESTUUR EN PERSONEELSBELEID 

In 2021 vonden 3 bijeenkomsten van de Algemene Vergadering plaats, in maart, juni en oktober, en 

12 vergaderingen van de Raad van Bestuur. 

In 2021 zijn op gezette tijden en op ad hoc-basis adviesgroepen bijeengekomen over de thema's 

congrescentrum, restaurant en documentatiecentrum. De Raad van Bestuur heeft zich actief ingezet 

om de vereniging in dit moeilijke jaar te steunen, met name door deel te nemen aan adviesgroepen 

over diverse onderwerpen. Amazone werkt aan de structurering en instandhouding van deze aanpak 

op lange termijn. 

De adviesgroep « Restaurant/Take Away » om na te denken over management-, marketing- en 

communicatiemethoden rond het restaurant in de context van de Covid19-crisis (sluiting, take-away, 

thuisbezorging, cijfers, enz.): 8 vergaderingen met de voorzitster, 1 lid RvB, de boekhoudster, de 

restaurantkok, de manager van het congrescentrum, de communicatieverantwoordelijke en de 

directie. 

De adviesgroep « Gebouw » : 1 vergadering in 2021, andere vergaderingen gepland in 2022 (met de 

verschillende contactpersonen bij de Regie, afhankelijk van het onderwerp, de architect die 

verantwoordelijk is voor het dossier van Amazone, de verantwoordelijke voor het Amazonegebouw 

en, indien nodig, de directie). 

De adviesgroep « Documentatiecentrum »: 3 interne vergaderingen + een vergadering van de Raad 

van Bestuur + 9 vergaderingen met externe partijen voor mogelijke oplossingen. 

Wat het personeelsbeleid betreft, is Amazone een zeer diverse organisatie. Een deel van het team is 

afkomstig uit het hotelwezen, terwijl anderen werkzaam zijn in personeelszaken, boekhouding, het 

congrescentrum, informatie, documentatie, communicatie, projecten of onderhoud. Amazone werkt 

met personeel met een bijzondere status, zoals langdurig werklozen en mensen vanuit een OCMW.   

Tijdens de lockdown was er meer opvolging van het personeel noodzakelijk naargelang hun statuut:   

• Beheer van afwezigheden (ziekte, quarantaine, tijdelijke werkloosheid...) 

• Beheer van telewerkend personeel 

• Het opzetten van afdelingsvergaderingen en algemene vergaderingen om de dagelijkse band 

met het team te onderhouden en om de service aan de inwoners te garanderen. 
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De werkzaamheden met Sociare (de Nederlandstalige werkgeversfederatie voor sociaal-culturele 

werkgevers die deel uitmaken van de paritaire comités 329.01 of 329.03) over het arbeidsreglement 

zijn in 2021 van start gegaan en zullen in 2022 worden afgerond. 

Amazone integreert in haar team mensen die moeilijk op de arbeidsmarkt te integreren zijn: dit aspect 

van onze activiteit is des te belangrijker omdat tijdens de gezondheidscrisis bepaalde 

bevolkingsgroepen nog kwetsbaarder waren omdat zij zich al in een precaire situatie bevonden.  

Het Congrescentrum en het Amazone-restaurant werden sterk getroffen door de crisissituatie, en het 

project voor sociale integratie is gekoppeld aan de activiteiten van beide onderdelen. Zowel het 

restaurant als het congrescentrum waren bijna voor de helft van 2021 verplicht gesloten, om ze 

vervolgens weer te openen bij een sterk teruggelopend bezoekersaantal, met een activiteitenradus 

die nog steeds sterk te lijden had onder de geldende maatregelen.  

Het was moeilijk om optimale professionele begeleiding en opleiding aan te bieden en om 

bijscholingscursussen te organiseren als gevolg van omstandigheden die buiten onze controle en onze 

wil lagen. Bovendien liepen in de loop van het jaar veel integratiecontracten af en vonden er nieuwe 

aanwervingen plaats. Het nakomen van onze beloften aan de doelgroep, in overeenstemming met 

onze waarden als actor die zich inzet voor sociaal-professionele integratie, was het hele jaar door een 

complexe opdracht, die de nodige frustraties met zich meebracht in het licht van een crisissituatie 

waarop wij geen vat hadden. 

In de loop van het jaar werkte Amazone samen met: 

• 4 mensen met GECO-contract  

▪ 2 personen voor de algemene werking  

▪ 2 personen voor de catering & restaurant  

• 10 personen met artikel 60 (OCMW) 

▪ 6 personen voor de algemene werking 

▪ 4 personen voor de catering & restaurant 

In de loop van het jaar hebben wij voor het eerst ook voorstellings- en informatiesessies over het 

Amazonehuis en de bewoonsters-verenigingen georganiseerd voor ons personeel van het 

inschakelingsprogramma, met als doel de sensibilisering voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 

en voor de acties van het Amazonehuis en de bewoonsters-verenigingen. Dit resulteerde in een zeer 

rijke gedachtewisseling, die door het personeel van het inschakelingsprogramma zeer positief werd 

ontvangen. 

Amazone is zich ervan bewust dat haar opdracht bij deze doelgroep des te belangrijker is omdat in de 

crisisperiode die met de pandemie gepaard gaat, bepaalde bevolkingsgroepen des te kwetsbaarder 

en verzwakt zijn. 

Er werden opleidingen in talen, boekhouding en Excel gegeven aan het  « vaste » personeel van 

Amazone en aan het integratiepersoneel. Een opleiding voor het werken met inburgeraars werd 

gevolgd door een lid van het « vaste » personeel van Amazone. 

In de loop van het jaar werden 10 coachingsessies gehouden met het personeel van het 

inschakelingsprogramma met het oog op de follow-up van hun professionele projecten. 

In het vaste personeelsbestand van Amazone zijn wijzigingen aangebracht: wij hebben een 

boekhoudster in plaats van een assistent-accountant in dienst genomen en in 2022 komt er een 

wijziging/update in de functie van HR-manager. 
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Onze intentie om samen met de bewoonsters-verenigingen cursussen op te zetten, werd beperkt door 

de gezondheidscrisis. De enige die we hebben zien slagen was: 

een vormingssessie inclusief schrijven in oktober, dewelke bijzonder op prijs werd gesteld. Helaas kon 

geen enkele andere opleiding worden georganiseerd met de verenigingen-bewoonsters wegens de 

verplichting tot telewerken en de onmogelijkheid om fysiek bijeen te komen ten gevolge de 

gezondheidscontext. 

EEN FINANCIEEL GEZONDE ORGANISATIE 

In 2021 heeft de Raad van Bestuur tijdens 8 vergaderingen, die plaatsvonden in de loop van het jaar, 

toezicht gehouden op de begroting en de financiële stand van zaken opgevolgd. Amazone heeft, zoals 

gevraagd, op kwartaalbasis de financiële overzichten en de begrotingscontrole bij het IGVM ingediend. 

Het gecumuleerde tekort van onze vzw is in het begrotingsjaar 2020 volledig weggewerkt. Voor de 
door het IGVM gesubsidieerde activiteiten van Amazone en het restaurant zijn bij de afsluiting van 
2020 afzonderlijke fondsen met beperkte aansprakelijkheid opgericht (voor beide: fondsen met 
beperkte aansprakelijkheid voor sociale verplichtingen en fondsen met beperkte aansprakelijkheid 
voor werken en verbeteringen) en financieel gevoed. 
 
In 2022 werd een analytisch boekhoudsysteem opgezet om het financieel beheer van de vereniging 
te verbeteren. De rechtvaardiging voor de subsidie voor sociale integratie 2021 werd ingediend op 
04/02/2022 voor een bedrag van €69.095, dat gedeeltelijk de personeels- en exploitatiekosten van 
het restaurant dekt. Amazone is er in geslaagd een stabiele cashflow te handhaven waardoor het 
onnodig was beroep te doen op een krediet. 

 

Het bereiken van een financieel evenwicht voor het restaurant was in 2021 onhaalbaar: het beheer 

van het restaurant en de catering voor het congrescentrum was complex door de lange 

sluitingsperioden (van januari tot de eerste week van juni inbegrepen voor de zaal, alleen het terras 

kon vanaf 10/05 weer worden geopend). 

De daaropvolgende heropening had te lijden onder de nog steeds van kracht zijnde beperkende 

maatregelen en leidde onvermijdelijk tot een betrekkelijk gering aantal bezoek.st.ers. Hetzelfde geldt 

voor de huur van zalen in het congrescentrum en voor onze cateringdiensten. 

Wij hebben vanaf januari een Take Away-dienst ingevoerd en bij de heropening de menukaart 

beperkt om de verliezen te limiteren en toch open te kunnen blijven. 

We zijn ook gedwongen geweest om het personeel van het restaurant drastisch in te krimpen (één 

persoon die eind 2020 vertrok werd niet vervangen, 1 persoon werd ontslagen, de werktijd van 2 

andere personen werd teruggebracht van 80% naar 50%). Het huidige team van het restaurant is 

samengesteld uit  

• 1 persoon aan 80%. 

• 2 personen aan 50%.  

• 1 persoon met een GECO-integratiecontract  

• 2 personen met een contract uit hoofde van artikel 60 (OCMW) 

Gedurende de gehele periode 2021 werden de financiën nauwlettend opgevolgd door middel van een 

quasi-permanente controle, uitgevoerd door de boekhoudkundige dienst en de directie, alsmede door 

de Raad van Bestuur. Dit vertegenwoordigt heel wat werk voor de ploeg.  
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In de loop van het jaar werden ook de begrotingen van de verschillende afdelingen onderzocht en 

besproken met de afdelingsverantwoordelijken (coördinatie gebouw & congrescentrum, 

communicatie, restaurant). Deze begrotingsherziening per sector zal worden vergemakkelijkt door de 

invoering van een analytische boekhouding in januari 2022. 

HET GEBOUW 

Amazone beraadt zich al sinds enige tijd over de wijze waarop het gebouw op lange termijn ter 

beschikking van de vzw kan worden gesteld. Daarom hebben wij dit jaar een notaris geraadpleegd 

omtrent de verschillende juridische mogelijkheden. Er is onder meer de mogelijkheid van overdracht 

tegen een symbolische €, erfpacht of rechtstreekse verhuur. De Raad van Bestuur en de leden van de 

Algemene Vergadering zijn begonnen zich over deze kwestie te beraden. Het onderwerp werd ook 

besproken met de directie van het IGVM. Dit dossier zal in 2022 verder worden gezet.   

Het onderhoud van ons operationeel instrument en de actualisering ervan ten behoeve van onze 

verenigingen-bewoonsters is voor ons van fundamenteel belang. Daarom moesten verschillende 

essentiële acties worden ondernomen:  

• Overname van de onderhoudscontracten voor het gebouw (oppervlakte van 4.000 

m2) (hoogspanningscabine, algemene verwarmingsketel, kroonlijsten, enz.) en ook 

voor het restaurant (afzuigkap).  

• Beheer van vochtproblemen in het gebouw. 

Er hebben zich moeilijkheden voorgedaan bij de follow-up van contacten en verzoeken aan de Regie 

als gevolg van een groot personeelsverloop bij de Regie, maar sommige dossiers hebben vooruitgang 

geboekt: 

▪ Herstel van de liften. 

▪ Bezoeken voor werken aan scheuren in de muren. 

▪ Vooruitgang op het vlak van de problemen met de raamkozijnen. 

▪ 2 bezoeken betreffende de elektriciteit van het gebouw. 

▪ Contacten via e-mail, telefoon en 11 verzoeken ingevoerd in het Hydra-platform. 

FONDS VRIENDINNEN VAN AMAZONE 

Het jaar 2021 werd ook gekenmerkt door de realisatie van een eerste editie van een nieuw project 
van het Fonds « Vriendinnen van Amazone » (« Prijs Art’mazone ») en van de creatie van een 
specifieke flyer.  

In 2021 werden twee specifieke oproepen tot financiering gedaan en er werd op een duidelijkere en 
geïntegreerde manier via verschillende communicatiekanalen informatie verspreid rond dit project. 
In 2021 haalden we iets meer dan 6 000 euro op, terwijl het fonds in de voorgaande jaren stagneerde. 

In 2021 vonden talrijke vergaderingen plaats om deze prijs op te zetten, één met de Koning 
Boudewijnstichting, daarnaast verscheidene vergaderingen met de partnerscholen en de leden van 
de jury.  In januari 2022 werd ook een Vrienden van Amazone-diner gehouden. 

LOKALE VERANKERING 
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De gezondheidscrisis heeft onze uitwisseling en ontmoetingen met de buitenwereld sterk beperkt. Wij 

hebben Amazone echter voorgesteld op het zonaal overleg van de Mission Locale van Schaarbeek, 

dat op 23/11 online werd gehouden.  

Een partnerschapsproject waarvoor Amazone werd gecontacteerd door ESA le 75 (Sint-Lambrechts-

Woluwe), werd ook opgestart in het kader van een conferentie om de bewustwording te vergroten 

inzake intimidatie op grond van geslacht in kunstscholen. 

Een eerste partnerschap met de Bibliotheek van Sint-Joost-ten-Node rond hun collectie « Bibliothèque 

en Tout Genre » in het kader van de STOP GEWELD-dagen heeft geleid tot een goede samenwerking 

en regelmatige contacten. 

Eind 2021 zijn met het oog op de « Feministische Dagen » talrijke contacten gelegd met lokale 

actoren/actrices. 

Onder hen Theater 140 (Schaarbeek), Muntpunt (Brussel), het Nederlandstalig 

gemeenschapscentrum "Ten Noey" (Sint-Joost), de schepenen van de gemeente Sint-Joost: Nezahat 

Namli (Gelijke kansen), Loubna Jabakh (Schepen van Cultuur en van de Franstalige bibliotheek), Lydia 

Desloover (Schepen van Nederlandstalige zaken (Kinderdagverblijven, Onderwijs, Cultuur, enz.), 

Erediensten en Secularisme, Sociale Cohesie, en de Nederlandstalig Erfgoed. 

Amazone is ook opgenomen in de Gemeentelijke Gids van Sint-Joost. 

Van april tot september is de vzw Fabrik verantwoordelijk voor het tot leven brengen van de tuin in 

samenwerking met de buurtbewo.o.n.st.ers. Fabrik is een vereniging voor uitwisseling en creatie die 

zich wijdt aan de studie en de actie op het bewoonde grondgebied van Sint-Joost door middel van een 

participatieve, ecologische en experimentele dynamiek. 
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OVERZICHT VAN GEVOERDE ACTIES  

Nr. Operationele doelstelling en 
acties 

Financiering Uitvoering/ 
hulpbron/ middel 

Evaluatie of 
rapportage 

Agenda 

1 Amazone bouwt een sterke 
professionele organisatie uit met 
goed bestuur, adequaat 
personeelsbeleid en financieel 
beleid.  

IGVM-
subsidie  

Eigen 
inbreng  

AV 

RVB 

Directie 

Medewerkers 

Volgens 
Indicatoren 
onderaan en 
genomen 
acties 

2021-2024 

o De adviesgroep « Restaurant/Take Away »: 8 vergaderingen met de 
voorzitster, 1 lid RvB, de boekhoudster, de restaurantkok, de manager van het 
congrescentrum, de communicatiecoördinatrice en de directie 

 
o De adviesgroep « Gebouw »: 1 vergadering in 2021, andere vergaderingen 

gepland in 2022 (met de verschillende contactpersonen bij de Regie, 
afhankelijk van het onderwerp, de architect die verantwoordelijk is voor ons 
dossier, de verantwoordelijke voor het Amazonegebouw en, indien nodig, de 
directie). 
 

o De adviesgroep « Documentatiecentrum »: 3 interne vergaderingen + een 
vergadering van de Raad van Bestuur + 9 vergaderingen met externe partijen 
voor mogelijke oplossingen. 

2021 

Vormingen voor het personeel op de Payroll  
o Een opleidingstraject met het oog op het behalen van een bachelordiploma ter 

vervolmaking van de opleiding van een personeelslid (opleiding tot 
boekhoudkundig assistent, eerste jaar aan een hogeschool voor boekhouding) 

o Taalopleiding voor het vaste personeel van Amazone en voor het 
inschakelingspersoneel.  

o Een lid van het « vaste » personeel van Amazone nam deel aan een opleiding 
voor het werken met inburgeraars. 

2021 

o Invoering van een analytische boekhouding, die werd ontwikkeld van 
september tot december, met behulp van een externe boekhouder.   

o Deze A.B. zal toegepast worden in 2022. 

2021 

Beschrijven van de werkprocedures van de vereniging: aantal en soort interne 
vergaderingen, algemene bekendheid met de begrotingscontext, evaluatiegesprekken 
met het personeel, enz. 

o Door de maatregelen in verband met de gezondheidscrisis en voornamelijk 
telewerken werd veel tijd besteed aan interne communicatie (e-mail & 
wekelijkse virtuele vergaderingen) en het behoud van de samenhang van het 
team rond het project.  

o Werken aan budgetbewaking met de manager van het gebouw en het 
congrescentrum + communicatie.  

o Werken aan de financiële situatie van het restaurant met de manager. Er zijn 
procedures voor het beheer van kassa's en voorschotten ingevoerd en aan de 
betrokkenen uitgelegd. 

2021 

Vaststelling en uitvoering van een plan om het gebruik van het gebouw een duurzaam 
karakter te geven 

o Interne reflectie en onderzoek met de directie en het bestuur, uitbreiding met 2 
leden van de AV in 2022. 

2021 
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Nr. Operationele doelstelling en 
acties 

Financiering Uitvoering/ 
hulpbron/ middel 

Evaluatie of 
rapportage 

Agenda 

2 Amazone integreert moeilijk 
plaatsbare werklozen in haar 
werking en geeft specifieke 
vormingen rond deze socio-
professionele herintegratie 

ESMI-
subsidie 

HR - Congres - 
Restaurant 

 

Rapportage 
voor de ESMI-
subsidies 

2021-2024 

Alle acties die nodig zijn om het quotum voor de doelgroep (personen die ver af staan 
van de arbeidsmarkt) te behalen en stabiliteit en continuïteit verzekeren van het 
gerekruteerde personeel binnen de werking van Amazone 

o Ondanks de aanwervingsmoeilijkheden die de meeste verenigingen met sociale-
integratieprojecten ondervinden, hebben we ons streefcijfer bijna gehaald.  

o Wij zijn er echter niet in geslaagd een polyvalente handarbeider aan te werven 
om het gebouw te onderhouden. 

2021 

 Sociale en professionele begeleiding voorzien en verdere omkadering van het 
doelpubliek, meer specifiek zowel interne als externe vormingen 

o Organisatie van een bewustmakingssessie over gendergelijkheid voor het 
inschakelingspersoneel. 

o Diverse opleidingscursussen voor vast en tijdelijk personeel: 

• 1 persoon volgde een opleiding eerste hulp met certificaat (face-to-
face) 

• 1 persoon volgde een opleiding Frans - doorlopende cursus, gedurende 
6 maanden, 2 namiddagen/week (face-to-face met slechts enkele 
onlinesessies) 

• 7 personen volgden een opleiding Nederlands - groepssessies 
georganiseerd in onze lokalen (face-to-face) + zelfopleiding online 
(afstandsonderwijs) 

• 9 personen volgden een opleiding Excel voor beginners + Excel voor 
midden/gevorderden (face-to-face) 

• 1 persoon volgde een opleiding boekhouding 

• 1 persoon volgde een opleiding Management: hoe omgaan met 
verandering in uw team - (Afstandsonderwijs) 

• 1 persoon volgde een opleiding om met inburgeraars te werken  

• 1 persoon heeft een opleiding gevolgd in het besturen van een 
vorkheftruck - specifieke behoefte in het kader van het beroepsproject 
van de betrokkene (face-to-face) 

• Interne beroepsopleiding voor de functies van keuken/eetzaalbediende, 
receptioniste, onderhoudsbeambte (face-to-face) 

• Opleiding/update van het Good Food Label voor de restaurantmanager 
(face-to-face) 

2021 
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 Samenwerken met het centrum dat de competenties valideert, zodat de competenties 
die door het doelpubliek verworven worden ook officieel erkend worden (personen 
met moeilijke toegang tot de arbeidsmarkt) 

o Stappen ondernomen bij het Consortium voor de Validatie van Bekwaamheden 
en bij FEBISP om na te gaan of het mogelijk is een validatie van bekwaamheden 
bij Amazone op te zetten, dan wel de middelen te bundelen met andere non-
profitorganisaties die deel uitmaken van de Federatie (FEBISP), ten einde dit 
gezamenlijk te organiseren.   

o Steun op maat voor ieders individuele professionele project 
o Opzetten van opleidingen voor de ontwikkeling van taalvaardigheden (FR/NL), 

kantoorvaardigheden (Excel, vervolmaking Office, enz.), enz. 
o Actualisering en realisatie van fiches/documenten voor het doelpubliek m.b.t.  

o ontvangst, oriëntatie en advies aan bezoekers 
o basis computervaardigheden (Word / e-mailbeheer); 
o telefooncentrale en agendabeheer. 

 

2021 

 

Nr. Operationele doelstelling en 
acties 

Financiering Uitvoering/ 
hulpbron/ middel 

Evaluatie of 
rapportage 

Agenda 

3 Ontwikkelen en beheren van het 
Fonds Vriendinnen van Amazone: 
acties en communicaties voeren 
zodat nieuwe middelen via het 
Fonds verzameld worden 

IGVM-
subsidie  

RVB 

Directie 

Medewerkers 

Financiële 
voortgang 
Fonds 

2021-2024 

 Min. 2 x uitnodigingen sturen tot storting van een bijdrage  
o Ter gelegenheid van de verspreiding van de flyer rond de Prijs Art’Mazone 
o Ter gelegenheid van de verzending van wenskaarten 
o Ter gelegenheid van de verzending van de uitnodiging voor het diner van de 

Vriendinnen van Amazone 
 

2021 

 Integratie van het Fonds in de communicatie van Amazone 
o In de e-mailhandtekening van het Amazone-team « Steun Amazone door hier te 

klikken ». 
o Update van onze promotieruimte en info op de website van de Koning 

Boudewijnstichting 

2021 
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INDICATOREN  

Streefcijfers en volume metingen voor dit strategisch doel: 

Streefcijfers Waarde 

Aantal vergaderingen RVB 12 vergaderingen 

Financieel resultaat Amazone +41.488€ 

Financiële contributie restaurant Niet gerealiseerd 
wegens sluitingen 
en 
gezondheidsmaatr
egelen 

ESMI-subsidie 63.000€ 
ingeschreven in het 

budget, 
gerechtvaardigd 

voor om en bij de 
70.000€  

Aantal oproepen voor bijdragen aan het VVA-fonds 2 

Jaarlijks evaluatiegesprek per personeelslid 4 
opvolggesprekken 

gerealiseerd 

 

Volumemetingen Waarde 

Aantal vergaderingen Algemene Vergadering 3 

Aantal vergaderingen vanuit advies en 
ondersteuningsraden 

8 vergaderingen  
AV 

TAW/Restaurant + 
3 interne 

vergaderingen AV + 
1 AV + 9 externe 

vergaderingen voor 
het 

documentatiecentr
um  

Aantal opleidingen, opleidingsdagen, of 
opleidingsuren voor personeel 

25 vormingen (cfr. 
Operationele 

doelstelling nr.2) 

 

Andere rapportage Waarde 

Bedrag in het VVA Fonds op einde werkjaar 2.050,22€ in het 
totaal, som van 

voorgaande 
oefeningen + 

6.752€ oefening 
2021 
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STRATEGISCHE DOELSTELLING 2 

Amazone biedt efficiënte en effectieve diensten aan, aan verenigingen en organisaties die de 

gendergelijkheid bevorderen, zodat zij maximaal performant kunnen zijn en geen zorgen hebben 

over overhead-taken zoals infrastructuur en ICT. 

INFRASTRUCTURELE DIENSTEN, ICT EN ADMINISTRATIEVE 
ONDERSTEUNING 

Onze dienstverlening performant en up-to-date houden ten behoeve van onze verenigingen-

bewoonsters is een fundamentele opdracht voor Amazone. Hieruit vloeien een aantal essentiële taken 

voort:  

o Hernieuwing van de onderhoudscontracten voor het gebouw (oppervlakte van 4.000 m2) 

(hoogspanningscabine, centrale verwarmingsketel, kroonlijsten, enz.) en daarnaast is er 

het onderhoud van de uitrusting van het restaurant (afzuigkap). 

o Door vochtproblemen in het gebouw was de aankoop van een ontvochtiger noodzakelijk. 

o Er zijn moeilijkheden gerezen in de opvolging van de contracten met de Regie en van de 

gestelde vragen ten gevolge de grote turn-over van het personeel bij de Regie. Toch werd 

er vooruitgang geboekt in meerdere dossiers in 2021:  

• De administratieve problemen verbonden met de facturatie van het onderhoud van 

de liften werden opgelost na 5 jaar 

• Herstelling van de liften  

• Bezoeken voor de werken i.v.m. de scheuren in de muren  

• Vooruitgang in de problemen van de raamkozijnen  

• Er waren twee bezoeken i.v.m. de elektriciteit in het gebouw 

• Verschillende contacten via mail en telefoon en 11 aanvragen ingediend via het 

platform Hydra 

Bij het beheer van het gebouw in 2022 zal rekening worden gehouden met de in 2021 vastgestelde 

prioriteiten bij de vaststelling van de toegewezen middelen en zal de lijn worden verdergezet van de 

reeds in 2021 begonnen opruiming in het kader van de verschillende onderhoudscontracten die 

wettelijk verplicht of gewoonweg noodzakelijk zijn voor de veiligheid of het goede onderhoud. Wij 

hopen dat dit werk door de Regie der Gebouwen op prijs zal worden gesteld en onze verzoeken 

betreffende hun aandeel in de uit te voeren werkzaamheden (droogrot, vochtigheid, liften, op punt 

stellen van de elektriciteitsvoorzieningen, enz.) kracht zal bijzetten. 

Sinds 2020 spant Amazone zich in om haar dienstverlening naar de vrouwenorganisaties aan te 

passen in lijn met de nieuwe werkgewoonten die door de pandemie zijn ontstaan. 

Zoals wij allen weten worden vergaderingen nu quasi  systematisch virtueel gehouden en brengen 

werkne.e.m.st.ers in verenigingen veel meer tijd door achter de computer en werken zij van thuis uit, 

in een geïmproviseerde werkomgeving die sterk verschilt van hun kantoor. 

In 2021 heeft Amazone rekening gehouden met deze nieuwe realiteit en zich bezonnen over haar 

dienstverlening door de verschillende vrouwenorganisaties die gehuisvest zijn in het Amazonehuis te 



 

14 

 

raadplegen. Deze momenten van uitwisseling boden de bewoonsters de gelegenheid om 

opmerkingen te maken over het gebouw en de informaticavoorzieningen (ICT). 

Zij benadrukten met name de behoefte aan gezellige ontmoetingsplaatsen en het belang van een 

verbetering van de gemeenschappelijke ruimten om hun projecten beter te kunnen realiseren: zo 

zou de plaatsing van rails voor foto's in de gangen het mogelijk maken de 

tentoonstellingsmogelijkheden uit te breiden. 

Een tweede vergadering op dezelfde dag was gewijd aan de ICT. De gezondheidscrisis stimuleerde 

het thuiswerken en deze nieuwe norm beïnvloedt de arbeidsomstandigheden op verschillende 

manieren: men ondervindt moeilijkheden om zich naar het werk te begeven of om de werkplek te 

gebruiken, er is de behoefte om documenten te delen vanop afstand, om virtuele vergaderingen te 

houden, enz. 

De aanschaf van een professioneel Zoom-account, toegankelijk voor alle verenigingen van ons Huis, 

faciliteerde de organisatie van online-vergaderingen. 2021 was ook het jaar waarin de 

werkzaamheden ter verbetering van het WiFi-systeem in de gemeenschappelijke ruimten van 

Amazone werden afgerond. 

Om het telewerken te vergemakkelijken werd, na overleg met onze externe IT-dienst, beslist om 

glasvezel aan te brengen in functie van de overstap naar Office 365 voor de verenigingen in Amazone. 

Deze veranderingen moeten een optimale verbinding mogelijk maken, essentieel voor het 

thuiswerken en om problemen met de verbinding op afstand te voorkomen. 

Deze overschakeling op glasvezel, onderhandeld in 2021, zal in 2022 zijn beslag krijgen. De overstap 

naar Office 365, dat werken op afstand mogelijk maakt, is begin 2022 al doorgevoerd voor de 

Nederlandstalige Vrouwenraad en voor alle andere verenigingen zijn de werkzaamheden aan de 

gang. 

Wij hebben ook de noodzakelijke apparatuur aangeschaft zodat virtuele en hybride vergaderingen 

en de live uitzending van evenementen in optimale omstandigheden kunnen gebeuren (2 grote 

mobiele Smart-schermen, Poly Studio en een mobiele geluidsinstallatie). 

In 2021 is er ook nagedacht over een systeem van analytische boekhouding (A.B.), dat reeds vanaf 

januari 2022 is ingevoerd. Deze A.B. zal het gemakkelijker maken inzicht te krijgen in de interne en 

externe kosten en inkomsten, alsook in de kosten en inkomsten die specifiek zijn voor infrastructuur, 

ICT en administratieve diensten. 

VORMINGEN EN WORKSHOPS 

Amazone plande voor 2021 verschillende vormingen en workshops voor vrouwenorganisaties met het 

oog op de verbetering van hun vaardigheden en professionalisme. De uitvoering van deze 

opleidingssessies die in samenspraak met de verenigingen-bewoonsters tot stand komen, werd 

beperkt onder invloed van de gezondheidscrisis. 

De enige opleiding die toch vorm kon krijgen, was een sessie rond inclusief taalgebruik. Deze vorming 

had plaats in oktober en werd georganiseerd in samenwerking met Ladyfest. 

Deze opleiding werd bijzonder gewaardeerd, maar helaas konden er geen verdere vormingen in 

samenspraak met de verenigingen-bewoonsters worden opgezet.  Het verplichte thuiswerken en de 

onmogelijkheid om fysiek samen te komen door de gezondheidscrisis maakte dit onmogelijk. 
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Sinds 2021, en dit om een moment van luisterbereidheid in te schrijven op een fysieke manier, stelt 

de directie van Amazone zich tweemaal per maand ter beschikking van de bewoonsters tijdens een 

« open deur » -moment in haar kantoor. Dankzij deze «open deur » konden vragen in verband met 

interne operationele problemen worden aangekaart. 

OVERZICHT VAN GEVOERDE ACTIES  

Nr. Operationele doelstelling en 
acties 

Financiering Uitvoering/ 
hulpbron/ middel 

Evaluatie of 
rapportage 

Agenda 

4 In stand en op niveau houden 
van de bestaande infrastructuur, 
ICT en administratieve diensten 
(onderhoudscontracten 
opvolgen, bewonersfeedback 
opvolgen, contacten met de 
Regie onderhouden voor het 
gebouw, enz.) 

IGVM-
subsidie 

ESMI-
subsidie  

Directie 

Congrescentrum - 
IT 

ICT-leverancier 

Andere externe 
partijen 

Volgens 
indicatoren 
onderaan en 
genomen 
acties 

 

Doorlopen
d 

 

Regelmatige contacten met de Regie der Gebouwen, gebruik van het Hydra-platform  

o Hernieuwing van de onderhoudscontracten voor het gebouw (oppervlakte van 4.000 
m2) (hoogspanningscabine, centrale verwarmingsketel, kroonlijsten, enz.) en 
daarnaast is er het onderhoud van de uitrusting van het restaurant (afzuigkap). 

o Aanpak van de vochtproblemen in het gebouw. 
o Er zijn moeilijkheden gerezen in de opvolging van de contracten met de Regie en van 

de gestelde vragen ten gevolge de grote turn-over van het personeel bij de Regie. 
Toch werd er vooruitgang geboekt in meerdere dossiers in 2021:  

• De administratieve problemen verbonden met de facturatie van het 
onderhoud van de liften werden opgelost na 5 jaar 

• Herstelling van de liften  

• Bezoeken voor de werken i.v.m. de scheuren in de muren  

• Vooruitgang in de problemen van de raamkozijnen  

• Er waren twee bezoeken i.v.m. de elektriciteit in het gebouw 

• Verschillende contacten via mail en telefoon en 11 aanvragen ingediend 
via het platform Hydra 

2021 

 Jaarlijkse herberekening van de kostendeling en aanpassing (indien van toepassing) van 
de contracten van de « bewoonsters ».  ’ 

Een stand van zaken van de contracten van de bewoonsters werd uitgevoerd, rekening 
houdend met de verschillende mogelijkheden.  

Kantoren die permanent bezet zijn:  14 verenigingen – 16 kantoren – 871 m² 

Gedeelde kantoren: 4 verenigingen, 20 m² 

Postbussen: 7 verenigingen.  

M² gemeenschappelijke ruimte: omwille van de gezondheidscrisis was het niet 
aangewezen om wijzigingen aan te brengen in het bestaande contract. 

Februari/m
aart 
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 Vernieuwing van de gemeenschappelijke ICT-infrastructuur en de wifitoegang tot het 
netwerk. 

o Einde van de werkzaamheden ter verbetering van het WIFI-systeem in de 
gemeenschappelijke ruimten 

o Werkbezoeken voor de installatie van glasvezel in 2022 

2020-2021 

 Voortzetting van de studie voor een gemeenschappelijk Intranet voor het gehele 
Amazonehuis en onderzoek financiering. 

o Nog niet uitgevoerd 

TBD 

 

 

Nr. Operationele doelstelling en 
acties  

Financiering Uitvoering/ 
hulpbron/ middel 

Evaluatie of 
rapportage 

Agenda 

5 Organisatie van opleidingen en 
workshops over het algemeen 
beheer van organisaties en rond 
specifieke competenties en 
goede praktijken 

IGVM-
subsidie 

Eigen 
bijdrage van 
deelnemers 
voor catering 
en/of 
kostendeling  

Medewerk.st.ers 
Amazone 

Externe partners  

Lijst 
opleidingen en 
workshops + 
aantal 
deelne.e.m.st.
ers 

2021 

Implementatie nieuwe vzw-wetgeving  

o Nog niet uitgevoerd  

2021 

 Andere (nog te bepalen volgens behoefte)  

o Vorming « Inclusief schrijven » in samenwerking met Ladyfest 
o Via een « open deur » bij de directie 2 x per maand, konden interne 

functioneringsproblemen worden besproken.  

2021 

 

INDICATOREN  

Streefcijfers en volume metingen voor dit strategisch doel: 

Streefcijfers 2021 

Aantal bijeenkomsten per jaar met interne 
vrouwenorganisaties over infrastructuur (gebouw en ICT) + 
verslag aan de raad van bestuur 

1 vergadering rond het 
gebouw  

 1 vergadering rond de 
ICT 

 

Volumemetingen  

Aantal ondersteunde organisaties via infrastructuur 18 excl. Amazone 
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Aantal ter beschikking gestelde bureaus 28 excl. Amazone 

Aantal ondersteunde organisaties postadres/brievenbus 7 

Aantal personen dat komt werken in het huis van Amazone 
(volgens jaarlijkse inventaris) 

112 excl. Amazone 

Aantal IT-tickets en/of interacties 191 tickets IT + min 
10% directe 
interventies 

Meer dan 200 
tickets/interventies 

per jaar 

Aantal opleidingen/workshops en aantal deelnemers per 
workshop 

1 vorming Inclusief 
taalgebruik 

12 deelne.e.m.st.ers 
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STRATEGISCHE DOELSTELLING 3 

Amazone baat een breed toegankelijk congrescentrum en restaurant uit, waar iedereen 

ontmoetingen kan organiseren die kunnen bijdragen en vormgeven aan het "Kruispunt" van de 

gendergelijkheid. 

De uitbating van het congrescentrum en het restaurant was in het voorbije jaar 2021 een complexe 

uitdaging. Wij kregen te maken met lange sluitingsperioden, wisselende sanitaire maatregelen en de 

moeilijke inschatting van het publiek en de klanten. 

De beperkingen op het aantal personen in het congrescentrum m.b.t. de organisatie van 

vergaderingen en evenementen, alsmede de CST-verplichting, hadden een weerslag op onze 

activiteiten: 

• door de verplichte maatregelen van sociale distantiëring konden wij gedurende een lange 

periode alleen de grote zaal A017 verhuren, en dit voor maximaal 20 à 25 personen in plaats 

van de gebruikelijke capaciteit van 100 personen. 

• De vele annulaties hadden een impact op het congrescentrum: veel groepen wilden wel het 

restaurant gebruiken maar weigerden om hun deelne.e.m.st.ers om het CST te vragen. 

CONGRESCENTRUM 

De activiteiten van het congrescentrum werden zwaar getroffen door de sanitaire maatregelen; na de 

periodes van verplichte sluiting, hebben de sociale afstandsmaatregelen ervoor gezorgd dat enkel de 

grote zaal nog bruikbaar was en dit met een gereduceerde capaciteit van 20 personen in plaats van 

de gebruikelijke 90 tot 100 personen. 

Het afgelopen jaar heeft het congrescentrum rekening moeten houden met de verschillende 

gezondheidsmaatregelen (aantal deelne.e.m.st.ers, Covid-Safe Ticket, ventilatie, gel, enz.) en zich 

voortdurend moeten aanpassen. Reservaties waren bijzonder moeilijk te beheren en er werd veel 

zorg besteed aan het informeren van interne en externe organisaties over de in acht te nemen 

maatregelen. 

Door de verplichting tot telewerk werden de meeste evenementen van bedrijven en fysieke 

vergaderingen afgelast.  

Amazone ondernam verschillende stappen om deze nieuwe manier van functioneren te integreren. 

Er werd geïnvesteerd in apparatuur om vergaderingen op een virtuele en hybride manier te houden 

en om evenementen te livestreamen en in optimale omstandigheden te laten verlopen (2 grote 

mobiele Smart-schermen, Poly Studio en mobiele geluidsinstallatie). 

In 2021 werden 291 zalen verhuurd, waarvan 219 aan verenigingen-bewoonsters en 72 aan externe 

gebruik.st.ers. De activiteit was geconcentreerd in het laatste kwartaal van 2021, waarin meer dan de 

helft van de verhuringen van het jaar plaatsvond (153 van september tot december). Aangezien deze 

activiteiten door andere verenigingen worden georganiseerd, beschikken wij niet over informatie 

omtrent het aantal deelne.e.m.st.ers. 

De reservatie van de zalen in het Amazone congrescentrum gebeurt op basis van een systeem van 

verhuur in tijdsblokken: 9-12u., 12-14u., 14-18u. en van 18-21u. (zie de volgende grafieken). 
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GRAFIEKEN  

JAARLIJKSE HUURPRIJS VAN DE ZALEN PER VERHUUREENHEID 

  januari februari maart april mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec. 
TOTAAL 

per jaar 

2017 94 90 182 103 143 135 18 12 119 139 168 115 1318 

2018 134 89 183 94 128 120 1 2 93 160 133 76 1213 

2019 100 127 123 116 103 80 9 7 129 153 95 60 1104 

2020 138 114 78 0 3 26 17 8 53 104 0 0 541 

2021 3 19 17 5 19 34 9 8 106 102 102 31 455 

 

TARIEVEN VERHUUR ZALEN, VAN 2017 TOT 2021 

 

 

BEZETTINGSGRAAD ZALEN, INTERNE/EXTERNE VERDELING 

Bezettingsgraad zalen Internen Externen Totaal 

2017 818 500 1.318 

2018 692 521 1.213 

2019 624 478 1.102 

2020 249 292 541 

2021 278 177 455 
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Intern Extern 
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RESTAURANT  

De activiteiten van het restaurant waren erg beperkt in de sluitingsperioden (vanaf januari tot de 

eerste week van juni 2021). 

In januari werd een experiment met Take Away uitgevoerd en bij de heropening werd de menukaart 

erg afgeslankt om de uitgaven beperkt te houden in perioden van geringe aanwezigheid als gevolg van 

de verplichting tot telewerken. 

Toen de activiteit in het congrescentrum enigszins aantrok, stak de invoering van het Covid Save Ticket 

de vraag naar catering alsook groepsreservaties stokken in de wielen. Het was niet verplicht om een 

CST voor te leggen om een vergadering bij te wonen, maar wel om een maaltijd te nuttigen. Zowel 

interne verenigingen als externe klanten gaven er de voorkeur aan de kwestie niet met de 

deelne.e.m.st.ers aan de vergadering te bespreken en verzochten derhalve niet om een 

cateringpakket. 

 

GRAFIEKEN 

AANTAL COUVERTS IN HET RESTAURANT 2017 - 2021 
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AANTAL COUVERTS IN HET PUBLIEK RESTAURANT 2017 – 2021 

     

ONTMOETINGSRUIMTE 

Er waren geen Amazone-activiteiten als zodanig, maar wij hebben wel partnerschappen en 

ontmoetingen tot stand gebracht. De meeste van deze activiteiten hebben Amazone geen inkomsten 

opgeleverd omdat het ofwel activiteiten waren met vrije toegang, gedekt werden door een 

projectsubsidie, of gratis waren omdat zij gericht waren naar verenigingen of een intrinsiek onderdeel 

vormden van onze missies. Deze bijeenkomsten hebben Amazone en het Huis in staat gesteld zijn 

bereik tot een veelheid aan sectoren uit te breiden.  

  



 

23 

 

OVERZICHT VAN GEVOERDE ACTIES 

Nr. Operationele doelstellingen en 
acties 

Financiering Uitvoering/ 
hulpbron/ middel 

Evaluatie of 
rapportage 

Agenda 

6 Uitbaten van een professioneel 
Congrescentrum en Restaurant: 
Reservaties, Opzetten zalen, 
voorbereiding keuken, Menu's, 
enz.  

 

IGVM-
subsidie 
(enkel 
congres) 

ESMI-
subsidies 

Eigen 
gegenereerd
e middelen 

Congrescentrum - 
Restaurant 

ESMI-personeel 

Ander personeel 

Volgens 
indicatoren 
onderaan en 
genomen 
acties 

Doorlop
end 

 

Regelmatige promotie van het Congrescentrum en het Sociaal Restaurant via Website, 
flyers, sociale media, enz.  

o Via de Amazone-website en zijn regelmatige actualisering  
o Via de Facebookpagina van Amazone met berichten over de heropening van 

het congrescentrum 
o Via de verspreiding van een brochure over het congrescentrum tijdens 

Amazone-evenementen en affiches in het Amazonehuis 
o Wekelijkse communicatie over de menu van de week via de sociale media 

en via mailing, verzorgen van de promotie rond de take-away 

2021 

 Opvolgen van het onderhoud van de tuin en de productie van kruiden, groenten en fruit 
voor het restaurant door een partnerorganisatie en vrijwilligers 

o Van maart to oktober: zoals elk jaar werkten we samen met de vereniging Fabrik 
rond « open tuin », -momenten, bedoeld om te observeren, te tuinieren, te 
wandelen, elkaar te ontmoeten, samen dingen te doen, elkaar te bevragen, te 
ontdekken en te (her)settelen. Ze vonden plaats op woensdagen van 14 tot 16 
uur. 

o 06/03: in het kader van een project rond de waardering van boomstronken, « Les 
Archipels », heeft de vzw Fabrik twee sprekers uitgenodigd voor workshops 
mandenvlechten voor volwassenen en kinderen in de tuin van Amazone op 
zaterdag 6 maart van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Deze 
workshops waren gratis en toegankelijk voor de bewo.o.n.st.ers van de wijk. 

o Herfst: in het kader van een samenwerking met Helix (Psychiatrisch 
Dagziekenhuis – Kliniek Sint-Jan) werden, parallel aan de open tuin, door de 
patiënten vogelhuisjes van keramiek gemaakt, waarvan er een in gebouw B werd 
geplaatst. 

o 04/12 : workshop georganiseerd door de vzw Fabrik rond de opzet van een 
moestuin (een kweekbak bouwen, een teeltplan opstellen, interessante 
variëteiten kiezen, enz.) in samenwerking met de Brusselse tuinders. 

2021 
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 Acties voor het behoud van het Good-Food-label 

o Aanbieden van een vegetarisch menu (2 gerechten, waarvan er één elke week 
verandert) 

o Koken met erkende biologische producten 
o Produceren van je eigen ingrediënten (tuin) 
o Gebruik maken van seizoensvruchten en -groenten  
o Aanbieden van minder vlees 
o Kopen van duurzame vis (niet op rode lijst) 
o Aanbieden van biologische en fair trade dranken 
o Verschaffen van informatie over het Good Food-label op de Facebook-pagina 

van het restaurant 

2021 

 

 

Nr. Operationele doelstelling en acties Financierin
g 

Uitvoering/ 
hulpbron/ 
middel 

Evaluatie of 
rapportage 

Agen
da 

7 Verbetering, vernieuwing en ontwikkeling van het Congrescentrum en het Restaurant 

 Verbeteren/vernieuwen van de 
infrastructuur van het congrescentrum: 
Scherm, beamer, wifi, coating, elektriciteit, 
verlichting, ... en zoeken naar 
financieringen hiervoor  

o Vernieuwing van de infrastructuur : 
Aankoop van 2 mobiele SMART 
TV's + Poly Studio (hybride 
vergadering) + Mobiel 
geluidssysteem + vervanging van 3 
tafelmicrofoons in vergaderzaal 
A017 

o Einde van de werken ter 
verbetering van het WIFI-systeem 

IGVM-
subsidie 

Alternatiev
e 
financiering 

Congrescentru
m 

Lijst vernieuwde 
infrastructuur 

2021 

Studie voor een gemeenschappelijk CRM-
systeem voor congres, restaurant en 
info/comm centrum, + zoektocht 
financiering.  Minstens een gedigitaliseerd 
proces van reservaties voor het 
congrescentrum 

o Invoering en verder gebruik van 
een Excelfiche voor de reservaties 
van het congrescentrum  

IGVM-
subsidie 

RVB - Directie 
- 
Medewerkers 

evt. Extern 

Rapportage  2021 
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  (Verder) ontwikkelen van nieuwe 
initiatieven die bijkomende inkomsten 
kunnen genereren zoals Take-Away  en/of 
een cateringservice voor op externe 
evenementen 

o Opzetten van twee promo-
campagnes in januari/februari via 
de verspreiding van flyers rond het 
Take-Away-initiatief 

o Onderhoud van de FB en Instagram 
pagina van het restaurant, 
lancering van een feministische 
quiz om een dessert te winnen ter 
gelegenheid van 8 maart 

o Samenwerking met Proxideal en 
Takeaway.com voor de 
afhaalmaaltijden van het 
restaurant 

o Externe maaltijdbestellingen 
geleverd voor bedrijven aan het 
begin van het schooljaar 

o Het verhuren van de keuken 
tijdens de sluiting van het 
restaurant aan een jonge vrouw 
voor haar vegetarische en 
afvalvrije zaak « Yohki ». Ze werkt 
met lokale producten. 

ESMI 
subsidie 

Eigen 
middelen 
Resto 

Restaurant -  

Resto 
Werkgroep 

Bevestiging 
nieuwe 
initiatieven 

2021 

 

Nr. Operationele doelstelling en acties  Financieri
ng 

Uitvoering/ 
hulpbron/ middel 

Evaluatie of 
rapportage 

Agenda 

8 Organisatie van 
(lunch)ontmoetingen tussen 
vrouwenorganisaties en 
verschillende actoren uit de 
maatschappij 

 

IGVM-
subsidie 

eigen 
bijdrage 
van 
deelneme
rs voor 
catering 
en/of 
kostendeli
ng 

Congrescentrum - 
Restaurant - 
Info&Comm 

Lijst 
ontmoetingen 

+ aantal 
deelnemers 

Doorlope
nd 

Jan-Dec 
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Activiteiten: 

o 20/09: avondvoorstelling van het boek Ces Enfants-là door Virginie Jortay  

• In het kader van de activiteiten van het Fonds Vriendinnen van Amazone, in 
partnerschap met Passa Porta en in samenwerking met LadyFest & Elles Tournent 
(interne organisatie)  

• 57 deelne.e.m.st.ers  

• Gratis toegang, nadien betalende bar 
 

o 23/09 : Café/snack ter gelegenheid van de heropening  

• Ontmoeting met de verenigingen-bewoonsters ter gelegenheid van de verjaardag 
van het Amazonehuis  

• 22 deelne.e.m.st.ers 

• Gratis   
 

o 13/10: Presentatie van #SHEDIDIT  

• Vereniging die de talenten van meisjes/vrouwen met een allochtone achtergrond 
belicht via een platform voor ondernemende vrouwen met diverse roots. 

• Presentatie van hun werkzaamheden en ontmoetingen met plaatselijke verenigingen 
(ontmoeting tussen verschillende feministische verenigingen) 

• 13 personen ingeschreven  

• Gratis  
 

o 15/10 : Lunch met de organisatoren en deelne.e.m.st.ers aan de workshop « inclusief 
schrijven » : 

• 8 deelne.e.m.st.ers 

• Maaltijd uit het restaurant aan bewonerstarief 
 

o 22/10 : Women we Share en Courgette éditions, vernissage van de tentoonstelling en 
voorstelling van het boek met de photo’s : « Légitimes » van Nafissa Yaouba.  

• ANNULATIE COVID19 De tentoonstelling werd behouden, zonder 
openingsevenement. 

In het kader van projeten:  

o 18/06 & 19/06 : tweedaagse STOP AAN GEWELD OP VROUWEN  

• In partnerschap met: AWSA-Be, Nederlandstalige Vrouwenraad v.w.b. de interne 
verenigingen + Mediante en Touche pas à ma pote v.w.b. externe verenigingen  

• Subsidie Equal.brussels. Gratis inkom  

• Dag 1 : 15 deelne.e.m.st.ers aan het ochtendprogramma  
20 personen volgden de live-streaming 
15 & 20 personen aanwezig in de workshops  
Lunchontmoeting op de middag met de spre.ek.st.ers en deelne.e.m.st.ers. 

• Dag 2 : Kwantitatief minder een succes (+- 15 personen), maar kwalitatief erg nuttig 
en interessante ontmoetingen  

➔ Aanwezigheid van vertegenwoordig.st.ers van het middenveld, de 
academische wereld, de psychomedicosociale sector en de officiële 
instellingen.  
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• 21/09 : Evenement van de lancering van de MOOC Entreprise: Act against sexist violence  

• De Mooc entreprise (Massive Open Online Course) is een Europees project ,  
ontwikkeld door de Waalse Mouvement pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes in samenwerking met Amazone en Psytel in Frankrijk.  

• 80 personen ingeschreven 
15 personnes aanwezig via live-streaming op Facebook  

• Gratis toegang  

• Deelname aan de kosten via de ter beschikking stelling van de zalen + catering 
➔ Aanwezigheid van vertegenwoordig.st.ers van het middenveld, de 

academische wereld, het beleid, officiële instellingen, vakbonden en 
ondernemingen  
 

• 08/10 : Telewerken vanuit een perspectief van gendergelijkheid en duurzaamheid  

• Amazone project in samenwerking met de Nederlandstalige Vrouwenraad en de 
CFFB. Subsidies vanwege het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling.  

• Introductie (videoboodschap) door Mevrouw de Minister Petra De Sutter 

• Gratis toegang 

• 38 personen ingeschreven voor de conferentie (maximaal toegelaten aantal)  
18 personen ingeschreven op de livestreaming  
30 personen ingeschreven voor de 3 workshops  

➔ Aanwezigheid van vertegenwoordig.st.ers van het middenveld, de 
academische wereld, het beleid, officiële instellingen, vakbonden en 
ondernemingen  
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 Operationele doelstelling en 
acties  

Financiering Uitvoering/ 
hulpbron/ middel 

Evaluatie of 
rapportage 

Agenda 

Nr. 

9 

 

Ontmoetingen tussen 
vrouwenorganisaties en 
de verschillende 
Beleidsniveaus 

IGVM-
subsidie 

eigen 
bijdrage van 
deelnemers 
voor catering 
en/of 
kostendeling 

Congrescentrum - 
Restaurant - 
Info&Comm 

Lijst 
ontmoetingen 

+ aantal 
deelnemers 

Doorlopend jan-dec 

 

 

• 06/01 : Bezoek van Mevr. Sarah Schlitz, staatssecretaris voor Gelijke Kansen aan Amazone. 

• 08/12 : Online ontmoeting met de gemeentelijke administratie van Sint-Joost-ten-Node. 

• 13/12 : ANNULATIE COVID 19 / Voorstelling van equal.brussels aan alle bewoonsters 
- Ontmoeting met de verenigingen  

o Missies en acties van equal.brussels + uitwisseling 
o Missies en acties van de verenigingen + uitwisseling 

- Vrienschapsdronk met de verenigingen en maaltijd  
- Uitwisseling in kleine groepjes: de intersectionele benadering vertrekkend vanuit 

gendergelijkheid – de steun aan verenigingen – sensibiliseringscampagnes  
- Uitwisseling in pleniaire vergadering: verwachtingen en noden van de verenigingen – 

mogelijke synergiën  
 

In het kader van projecten:  
 
18/06 & 19/06: tweedaagse STOP HET GEWELD OP VROUWEN  

• Opening van het evenement door de staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, mevr. 
Nawal Ben Hamou 

 
21/09: namiddag: slotconferentie van het project MOOC : tegen seksueel geweld - MEFH  

• Opening van het evenement door de staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, mevr. 
Nawal Ben Hamou 

 
08/10: "Telewerk in functie van duurzaamheid in een post- Covid19-tijdperk: de vrouwenbeweging op 
scherp!".  

• Opening via video door Mevr. Petra De Sutter, federale vicepremier en minister van 
Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
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Nr. Operationele doelstelling 
en acties  

Financiering Uitvoering/ 
hulpbron/ middel 

Evaluatie of 
rapportage 

Agenda 

10 Presentatie van het 
Amazone-concept aan 
buitenlandse delegaties 
en zorgen dat de 
buitenlandse delegatie de 
vrouwenorganisaties kan 
ontmoeten 

IGVM-
subsidie 

Congrescentrum en 
Restaurant - 
Doc/Comm 

Medewerkster 

Lijst 
ontmoetinge
n + aantal 
van de 
ontvangen 
bezoeken 

 

Doorlopend jan-
déc 

 

 

• Realisatie van een PTT-presentatie om de bezoeken te ontvangen en het 
voorstellen van het Amazone-concept aan internen en externen. 

 
o 06/09 : Bezoek van het project mamans solos –CGSLB  

Voorstelling  van de vereniging en van het Amazonehuis  gevolgd 
door een maaltijd 
10 deelne.e.m.st.ers  
Gratis bezoek, met uitzondering van de maaltijd in het restaurant 

 
o 13/09 : bezoek van de Berner Fachhochschule Soziale Arbeit 

Geleid bezoek door Amazone + voorstelling van de vereniging en 
van het Amazonehuis  
26 deelne.e.m.st.ers  
Gratis bezoek 

 
o 23/11: Voorstelling van Amazone tijdens het zonaal overleg van 

de lokale missies van de gemeenten Schaarbeek en Sint-Joost-
ten-Node 
Via ZOOM 
20 à 30 personen 
Financiële vergoeding 

 
o 30/11: Bezoek en ontmoeting met de Ambassadeur van 

Nederland, de heer Pieter Jan Kleiweg de Zwaan en zijn 
assistent.  
Bezoek en voorstelling van het Amazonehuis, van het AVG, de 
Bibliothèque Léonie Lafontaine en het Amazone 
Documentatiecentrum.  
Gratis rondleiding 

 

2021 
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INDICATOREN  

Streefcijfers en volume metingen voor dit strategisch doel:  

Streefcijfers Waarde 

Aantal ontmoetingen georganiseerd door Amazone en 
aantal deelnemers 298 deelne.e.m.sters aan de 

activiteiten 
53 deelne.e.m.sters online 

38 deelne.e.m.sters aan de 
bezoeken aan Amazone 

7 ontmoetingen 

 

Volumemetingen Waarde 

Aantal ontmoetingen in het huis van Amazone 
georganiseerd door derden:  

Aantal zalen verhuurd per tarief (kortingspercentage)/ 
categorie van organisatie 

219 x verhuur van zalen aan 
interne verenigingen 

72 x verhuur van zalen aan externe 
verenigingen 

Aantal couverts in restaurant 209 maaltijden besteld per T.A   

346 maaltijden besteld door de 
bewoonsters 

1.109 couverts in het restaurant 
(open van mei tot december)  

 

 

 

Andere rapportage Waarde 

Kwalitatieve rapportage over congrescentrum en restaurant Door de moeilijkheden van het 
voorbije jaar ten gevolge de 
gezondheidscrisis, was het 
onmogelijk om dergelijk rapport op 
te stellen. 
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STRATEGISCHE DOELSTELLING 4 

Amazone beheert een digitaal informatie- en communicatiecentrum dat de kennis over de actuele 

ontwikkelingen op vlak van gendergelijkheid en over de activiteiten en prioriteiten van de actoren 

die werken aan de gendergelijkheid uitdraagt.  

DOCUMENTATIE 

Na 2020 werd ook 2021 getekend door de coronacrisis en het Amazone Documentatiecentrum voelde 

opnieuw de impact ervan. De medewerksters gingen tijdens bijna het ganse jaar over op telewerken 

zodat er zo goed als geen bezoek.st.ers live in het Documentatiecentrum werden ontvangen. Ook het 

aantal aanvragen per mail nam af.  

Bovendien werd het aantal personeelsleden dat zich bezig houdt met documentaire taken verder 

teruggeschroefd in functie van communicatietaken en projectbehoeften. Het contract van Katrien 

Heulsen liep na vele jaren af. 

Het documentatiecentrum bleef echter de focus leggen op zijn twee kerntaken, namelijk het 

bekendmaken van de actoren voor gendergelijkheid en het bewaren en ontsluiten van ‘grijze 

literatuur’ rond gendergelijkheid: beleidsdocumenten, dossiers uit de vrouwenbeweging, door 

overheden gesubsidieerde studies, enz. 

De databank “Verenigingen voor gendergelijkheid” werd verrijkt met  8 nieuwe items waardoor deze 

nu refereert aan 816 verenigingen en instellingen uit België en sporadisch werden er adresgegevens 

aangepast.  

De catalogus van het Amazone Documentatiecentrum groeide met 263 items, steeds met een link 

naar het “full text”-document. Anno 2022 bevat de Amazone-catalogus 14.469 referenties (NL/FR/EN), 

die ontsloten en opzoekbaar zijn via diverse metadata (auteurs, trefwoorden…). 

De activiteiten in het Documentatieentrum werden verdergezet op basis van het in 2020 gestarte 

nieuwe elan. De output gebeurde via bibliografieën om zo de documentaire inspanningen van het 

Documentatiecentrum kenbaar te maken. 

Om de hoogdagen van het feminisme in de kijker te zetten werden er twee bibliografieën opgemaakt. 

De eerste "GENDER(IN)EQUALITY & COVID-19 | Égalité de GENRE & COVID-19" (53 p.) werd 

gepubliceerd ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag van 8 maart en refereert aan 

informatie over de impact van de COVID-19 pandemie op de situatie van vrouwen. De tweede 

bibliografie : “Beleids- en actieplannen gender en gelijke kansen op regionaal, federaal, Europees en 

internationaal niveau | Plans politiques et plans d'action sur le genre et l'égalité des chances au niveau 

régional, fédéral, européen et international" (52 p.) werd verspreid ter gelegenheid van de 

Vrouwendag in Vlaanderen. Ze biedt een exhaustief overzicht van actuele beleidsplannen 

gendergelijkheid op nationaal, regionaal, Europees en internationaal niveau. Katrien Heulsen was 

tweemaal verantwoordelijk voor de redactie ervan en zij markeerde zo haar vertrek. 

Een derde bibliografie “Telewerk in functie van duurzaamheid in een post-Covid 19- tijdperk: de 

vrouwenbeweging op scherp! | Le télétravail sous le prisme de la durabilité dans une ère post-Covid 

19 : le mouvement des femmes sur le qui-vive !“ werd samengesteld in het kader van het project 

“Duurzaam telewerken”. Deze bibliografie (58 p.) bevat zowel grijze literatuur als een selectie aan 

wetenschappelijke artikelen, toegevoegd door Alice Henrion, stagiaire in het Amazone 

Documentatiecentrum tussen 1 september en 30 oktober. De focus van de bibliografie is de impact 
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van telewerken op de situatie van vrouwen en gendergelijkheid. Ze richt zich naar overheden en 

maatschappelijke actoren die werken aan een duurzame toekomst. 

Ook de Europese connectie werd geenszins verwaarloost. Het Amazone Documentatiecentrum was in 

2021 nog steeds partner van de e-library van het Europees Instituut voor Gendergelijkheid waardoor 

via een regelmatige automatische upload de Belgische dossiers rond gendergelijkheid en feminisme 

via de Amazone catalogus doorstromen naar alle EU-landen. 

Bovendien werd het Amazone Documentatiecentrum genodigd om deel te nemen aan de (online)-

vergaderingen van “META-EU #UnitedWeSearch”, een initiatief van medewerk.st.ers van de 

Humboldt Universität zu Berlin dat de uitbouw beoogt van een gezamenlijke Europese 

gendercatalogus en nog in volle ontwikkeling is. 

COMMUNICATIE EN OUTPUT NAAR EEN EXTERN PUBLIEK 

Ondanks de relatief moeilijke omstandigheden in 2021, zette het Amazone Documentatiecentrum ook 

zijn reflectie verder rond mogelijkheden van communicatie en van verspreiding van informatie naar 

de buitenwereld. 

Het Documentatiecentrum werd in maart 2021 gecontacteerd door het kabinet van de 

staatssecretaris voor Gelijke Kansen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Mevr. Nawal Ben Hamou, 

om een infografie (NL/FR) te realiseren rond gender en de publieke ruimte.  

Amazone werd eveneens door het Kabinet van Mevr. Nawal Ben Hamou uitgenodigd om deel te 

nemen aan de werkgroepen ter voorbereiding van het Plan gender mainstreaming en het Plan 

gendergelijkheid 2019-2024. De vergaderingen hadden plaats in november 2021 (8, 16, 22 en 29/11). 

Dankzij de presentaties en bezoeken die in 2021 plaatsvonden (zie doelstelling 2), heeft Amazone het 

documentatiecentrum en zijn produkten aan de buitenwereld kunnen voorstellen en informatie 

kunnen verstrekken over het Amazone concept en zijn bewoonsters. Zo vormden het bezoek van een 

school en contacten met alleenstaande moeders of met lokale initiatieven een echte hefboom om in 

verschillende contexten het netwerk van Amazone uit te breiden. De feedback was steeds opnieuw 

positief en de mensen waren onder de indruk van onze activiteiten en van het Amazone-concept. 

Met ditzelfde doel, namelijk de uitbreiding van ons netwerk, voor ogen startte Amazone in 2021 een 

podcasts-reeks. Dit communicatiekanaal is de laatste jaren erg in opgang en kreeg een boost tijdens 

de coronagolf: podcasts worden vaak beluisterd en mensen informeren zich via korte opnames terwijl 

ze iets anders aan het doen zijn. Wij wilden de buitenwereld op een toegankelijke manier duidelijk 

maken wat er zoal gebeurt bij Amazone, bij de verenigingen-bewoonsters en in het kader van 

projecten. De podcasts dienden ook om meer ruchtbaarheid te geven aan de produkten van het 

Amazone Documentatiecentrum. 

De agenda met feministische activiteiten, die sinds kort elke maand wordt gepubliceerd, betekent een 

echte meerwaarde. De agenda verspreidt informatie op grote schaal en maakt talrijke feministische 

evenementen in Brussel en België bekend. Dit nieuwe initiatief is een succes te noemen en wordt zeer 

gewaardeerd (zoals blijkt uit de directe feedback en de statistieken), zowel door vrouwenverenigingen 

als door het grote publiek. De initiatieven zoals de podcasts en de maandelijkse agenda kwamen tot 

stand met de hulp van onze stagiaires van het documentatiecentrum, Alice Henrion en Lucie Xhrouet.  
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OVERZICHT VAN GEVOERDE ACTIES  

Nr. Operationele doelstelling en acties  Financie
ring 

Uitvoering/ 
hulpbron/ 
middel 

Evaluatie of 
rapportage 

Agenda 

11 Beheer van het Informatie en 
communicatiecentrum: 

Documenteren, catalogeren, 
informeren, verwerken en verspreiden.  

Volgens informatie en 
communicatieplan na 2021 

IGVM-
subsidie  

Docu/Comm Volgens 
indicatoren 
onderaan en 
genomen acties 

Doorlopen
d jan-dec 

 

• Databank Verenigingen voor gendergelijkheid: toevoeging van 8 nieuwe verenigingen (op 
een totaal van 816)  

• Catalogus: 263 toevoegingen (op een totaal van 14. 469 referenties) 

• Gerealiseerde bibliografieën:  

- 08/03 : “GENDER(on)gelijkheid & COVID-19 | Égalité de GENRE & COVID-19” (53 p.) 

- 22/03 : Realisatie van een infografie (NL / FR) « gender en openbare ruimte » voor 
het Kabinet van Mevrouw de Staatssecretarist Nawal Ben Hamou 

- 11/11: “Beleids- en actieplannen gender en gelijke kansen op regionaal, federaal, 
Europees en internationaal niveau | Plans politiques et plans d'action sur le genre et 
l'égalité des chances au niveau régional, fédéral, européen et international” (52 p.) 

- 08/10: “Telewerk in functie van duurzaamheid in een post-Covid 19- tijdperk: de 
vrouwenbeweging op scherp! | Le télétravail sous le prisme de la durabilité dans une 
ère post-Covid 19 : le mouvement des femmes sur le qui-vive !“  (58 p.) 

• Behandelde informatieaanvragen: 7 NL + 10 FR 

• Toegevoegde artikelen op de website: FR: 35 / NL: 31 

• Podcasts : 4 opnames (2 FR + 2 NL + 1 intro FR nt 1 intro NL). Hier te beluisteren. 

• Feministische agenda: maandelijks gepubliceerd 

Maart 
Mei – juni 
September 
Oktober 
November 

 

 

Nr. Operationele doelstelling en acties  Financiering Uitvoering/ 
hulpbron/ 
middel 

Evaluatie of 
rapportage 

Agenda 

https://anchor.fm/beluisteramazone
https://qrcgcustomers.s3-eu-west-1.amazonaws.com/account10316522/13127318_1.pdf?0.6778253938897838
https://mailchi.mp/67864eaf492a/ai-bias-discrimination-risks-4769881
https://mailchi.mp/7ce2d5668990/ai-bias-discrimination-risks-4811081
https://mailchi.mp/amazone.be/ai-bias-discrimination-risks-4819857
https://mailchi.mp/amazone/ai-bias-discrimination-risks-4829297
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12 Inhoudelijke contributie aan en/of 
(organisatie van) deelname aan 
evenementen zoals de Internationale 
Dag voor de uitbanning van geweld 
tegen vrouwen, de Dag voor de 
rechten van de vrouw ... 

IGVM-
subsidie  

Directie -  

Docu/Com
m 

RVB 

AV 

Lijst events 
en vorm van 
deelname/ 
contributie 

Doorlopend 

Jan-Dec 

 Deelname van het personeel aan:  

• Internationale Vrouwendag (8 maart)  

o Speciale Nieuwsbrief Internationale Vrouwendag  

o Feministische agenda van 8 maart 

o Fortoreportage van de manifestatie in Brussel  

• 08/03:  "Gentalk" georganiseerd door GenderNet van Groen! 

• 14/03: « Koffie met toekomst » van de VDAB met Meron Kninkman, voorzitster NVR  

• Vrouwendag van Furia (11 november) 

• Internationale Dag tegen Gendergerelateerd Geweld (25 november) 

 

 

Nr. Operationele doelstelling en acties  Financiering Uitvoering/ 
hulpbron/ 
middel 

Evaluati
e of 
rapport
age 

Agenda 

13 Verbeteren, vernieuwen, digitaliseren 
en uitbreiden van de werking van het 
informatie- en communicatiecentrum 

IGVM-
subsidie  

Directie 

Docu/Comm 

 

Participatie 
en validatie 
door RVB 

(Externe 
Experten) 

 2021-2024 

 

 Opstellen (en actualiseren) van een informatie- en communicatieplan dat bepaalt 
welke informatie verzameld en verspreid wordt, via welke (digitale en andere) 
kanalen, met welke frequentie, in functie van welke doelgroepen en op welke toon 
(activistisch of meer neutraal),  enz. 

Mei: redactie van een plan met 5 pistes voor een toekomstig functioneren van het 
Amazone Documentatiecentrum. 

December: redactie van een eisenpakket via de consultatie van externe en 
feministische verenigingen. 

Creatie van podcasts sinds 2021 om te communiceren over de verenigingen-
bewoonsters, over de projecten en over de producten van het Amazone 
Documentatiecentrum.  

2021 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3947871791922443&type=3
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• Juni 2021: Podcast NL in samenwerking met het AVG via een interview met 
Els Flour en een getuigenis van Rita Mulier: "Het feminisme van de Tweede 
Golf " en met Ida Dequeecker: "De Miss België-verkiezing 1971".   

• September 2021: Podcast FR in samenwerking met AWSA-Be (VZW voor 
permanente vorming die ijvert voor de erkenning van de rechten van 
vrouwen uit Arabische landen, in hun land van herkomst en in het 
ontvangstland). Amazone participeerde aan hun activiteit "Conte et 
cookies". Zo konden wij hen ontmoeten en met hen in discussie gaan. 
Interview met verhalenvertelster Nora Balile. 

• November 2021: Podcast FR+NL « Telewerk in functie van duurzaamheid 
in een post-Covid 19- tijdperk » in het kader van een Amazone-project, in 
samenwerking met academic.i/a en expert.e.s, op basis van getuigenissen 
en intervieuws.  

• Gebruik van QR codes om te communiceren over de producten van het 
documentatiecentrum (verspreid via de congresfardes in de loop van het 
ganse jaar en via de Vrouwendag-brochure uit 2021 van Furia, p.25 
https://www.furiavzw.be/vrouwendag/item/download/163_6749ea02435
47f267dc180db6b4075f6 ) 

Uitwisseling van goede praktijken zowel met zusterorganisaties als binnen 
netwerken van (gender)documentatiecentra. 

• 14/01, 22/03, 20/05 et 23/09: deelname aan de werkgroep WDI van de 
VVBAD 

• 09/03: deelname rondetafel kennismanagement federale bibliotheken / 
VVBAD 

• 20/05: deelname Inforum ABD-BVD 

• 20/10: deelname seminarie Deventit “Open linked data” 

• 21/10: deelname I&D na Corona / Felnet  

• 17/06: EIGE.RDC, partners catch-up vergadering  

• 01/12 et 16/12 : deelname vergadering DDF #unitedwesearch / Universität 
Berlin 

2021 

Verdere digitalisering van het centrum 

December: contacten met de leveranciers van de bibliotheeksoftware Brocade 
(Anet) en CollectiveAccess (IdéesCultures) 

2021 

 

 

 

  

https://www.furiavzw.be/vrouwendag/item/download/163_6749ea0243547f267dc180db6b4075f6
https://www.furiavzw.be/vrouwendag/item/download/163_6749ea0243547f267dc180db6b4075f6
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INDICATOREN  

Streefcijfers en volume metingen voor dit strategisch doel:  

Streefcijfers Waarde 

Aantal opgestelde dossiers 5 (in de vorm van infografieën en 
bibliografieën) 

 

Volume metingen  Waarde 

Aantal gegevens geactualiseerd in Amazone-databanken 8 nieuwe toevoegingen (op een totaal 
van 816) 

Aantal bijgewerkte gegevens uit de Amazonecatalogus die 
toegankelijk en beschikbaar zijn gemaakt via EIGE. 

263 nieuwe beschrijvingen (op een 
totaal van 14 469) 

Aantal verwerkte informatieaanvragen 7 NL 

10 FR 

Aantal verzonden communicaties per type en per kanaal  Over het jaar 2021 

Website-artikelen:  

• FR: 35 / NL: 31 

Facebook 

• 131 publicaties via Facebook 

Instagram  

• 36 publicaties 

• 160 her-verdelen van 
informatie « en story » 

Mailchimp  

24 communicaties  verzonden aan 
abonnees en verenigingen-
bewoonsters waarvan:  

• 13 uitnodigingen voor 
evenmenten en het 
doorspelen van informatie 
vanuit de verenigingen-
bewoonsters 

• 11 nieuwsbrieven en de 
maandelijkse feministische 
agenda 

Podcasts 

• 4 opnames (2 FR + 2 NL + 1 
inleiding FR en 1 inleiding NL) 

• Te beluisteren: hier  

Aantal bezoek.st.ers aan de website 10.371 bezoek.st.ers per maand 
(gemiddeld)  

Statistieken van de sociale mediakanalen Page Facebook  

https://anchor.fm/beluisteramazone
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• + 226 nieuwe « likes » in  2021 
(gemiddeld +-19 per maand) 

= 5 536 vermeldingen « Likes » 
waarvan 71.4% afkomstig van 
vrouwen. 

• 231 bezoeken van de 
Facebook pagina 

• 2048 dekkingen van de 
Facebook-pagina1 

• De meest succesvolle 
publicatie: 3 324 
raadplegingen, 
« Feministische agenda van 8 
maart » 

Instagram-pagina 

• + 15 abonnees per maand 
(gemiddeld) 

• = 1 044 abonnees in het 
totaal (46% 25-34 jaar, 89% 
vrouwen) 

• 1905 abonnees bereikt per 
maand (dekking) 

Mailchimp  

• 707 abonnees Amazonews 
(newsletter) 

Podcasts 

• 109x beluisterd in totaal 

• 2 laatste opnames: 25x 
beluisterd per opname. 

 

Andere rapportage Waarde 

Verslagen uitwisselingsvergaderingen Verslag 

 

  

                                                             

1 Het aantal mensen dat de inhoud op uw pagina heeft bekeken, inclusief posts, verhalen, advertenties, sociale 

informatie over bezoek.st.ers die interactie hebben met uw pagina, etc. 
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STRATEGISCHE DOELSTELLING 5 

Amazone neemt eigen initiatieven, organiseert eigen evenementen en voert projecten uit, al dan 

niet in partnership met andere actoren, zodat meer gendergelijkheid gerealiseerd wordt.  

PROJECTEN 

2021 was voor Amazone opnieuw een jaar rijk aan projecten. Een aantal projecten, die al in 2020 

waren opgestart, werden in 2021 afgerond. Nieuwe projecten kregen vorm of werden op de rails gezet. 

PROJECT MOOC ENTERPRISE: SEKSISME BESTRIJDEN  

De “MOOC Enterprise (Massive Open Online Course): Seksisme bestrijden” is een Europees project dat 

gerealiseerd werd door de Waalse vzw “Mouvement pour l'Egalité entre les Femmes et les Hommes” 

in samenwerking met Amazone en het Franse Psytel. Het project werd gesubsidieerd in het kader van 

het programma Rechten, Gelijkheid en Burgerschap van de Europese Commissie. 

De MOOC is een online cursus die gratis ter beschikking gesteld wordt via de website van de « Mooc 

Entreprise » om de ondernemingen bewust te maken van en te informeren over de negatieve 

gevolgen van seksuele intimidatie in een professionele omgeving in de hoop het seksueel geweld 
en seksistisch gedrag op de werkvloer te verminderen.  

Het Amazone Documentatiecentrum realiseerde een bibliografie, die een gedetailleerd overzicht 

bevat van goede praktijken rond de bestrijding van gendergerelateerd geweld op de werkvloer en van 

de wetgeving rond deze problematiek. 

5 online opleidingsmodules, met gratis toegang : 

Er wordt onderstreept  dat preventie in bedrijven verplicht is, in welk geval er eventueel juridische 

stappen kunnen worden ondernomen en dat de werkgever/geefster aansprakelijk kan worden 

gesteld in geval van agressie of pesterijen. 

Zo vindt men bv. in de MOOC: 

• Basisdefinities: gendergerelateerd geweld, seksueel geweld, intimidatie, seksisme, enz...  

• De rol en verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke van de organisatie, van de 

werkgever/geefster 

• Toelichting bij de interne en externe procedures van aanpak in gevallen van geweld 

• Cijfers over gendergerelateerd en seksueel geweld op het werk  

• Interventies van expert.e.s 

 

Amazone was verantwoordelijk voor de communicatie en was mede-organisator van de 

lanceringsconferentie van de "MOOC Enterprise" op 21/09. 

PROJECT ZORROLA  

In januari en augustus 2021 voerde de Franstalige medewerkster van het Amazone 

Documentatiecentrum een laatste check-up uit van de Franstalige versie van de website van Zorrola, 

het platform van het Expertisecentrum voor gender en mensvriendelijke reclame en communicatie, 
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die in 2020 werd gelanceerd. De Frans- en Nederlandstalige versies zijn nu toegankelijk via 

https://zorrola.be/. 

PROJECT FEMALE SYMBOLS AND URBAN SPACE 

De tentoonstelling in het kader van « Female symbols and urban space » sierde nog net de opening 

van het jaar en sloot haar deuren op 31 januari 2021. De administratieve en financiële verslaggeving 

van het project vond plaats vóór eind maart 2021.  

« Female symbols » richtte zich naar de symbolische aanwezigheid van gendergelijkheid in de 

openbare ruimte en werd gerealiseerd met de ondersteuning van equal.brussels. Deze tentoonstelling 

kwam tot stand dankzij een oproep voor artistiek talent, 13 kunstenaars werden binnen onze muren 

tentoongesteld. De online beschikbaarheid van informatie op talrijke online platformen en de live-

streaming van het evenement zorgden voor de toegankelijkheid van de tentoonstelling in een periode 

van covid19 waarin fysieke bezoeken onmogelijk waren. Bovendien vormde de tentoonstelling de 

aanzet tot verdere wetenschappelijke reflectie door de curatoren. Barbara (Hermès) Roland (ULB) 

gebruikte « Female symbols » als basis voor zijn presentatie tijdens het V International Congress 

Architecture and Gender en Els De Vos (UAntwerpen) nam dit thema op tijdens de conferentie « What 

does a city look like for and by women? ». Het Sophia-colloquium programmeerde op 21/10 de lezing 

« Art-ivism : the competition and exhibition Female symbols and urban space as strategy ».  

« Female symbols » lag ook aan de basis van een tot dan ongekende maar succesvolle samenwerking 

tussen Amazone en de artistieke wereld. Het zorgen voor een  kruisbestuiving tussen actoren op het 

gebied van gendergelijkheid en externe partners was een formule die ook aan de basis lag van twee 

andere succesvolle Amazone-projecten in 2021, namelijk « Stop gendergerelateerd geweld »  en 

« Duurzaam telewerken ». 

PROJECT STOP: NEEN AAN GENDERGERELATEERD GEWELD 

Met de steun van equal.brussels,  wilden wij in het kader van het project « STOP » een tweedaags 
evenement opzetten dat oorspronkelijk gepland was voor april 2021. Naar aanleiding van de 
uitzonderlijke maatregelen van de federale overheid in de strijd tegen de covid-19-pandemie, 
besloten wij in maart om het tweedaagse evenement uit te stellen tot juni, in overleg met de 
subsidiërende instanties.  

Het oorspronkelijke idee was om de Brusselse verenigingen die op dit gebied actief zijn, deskundigen, 
overheidsdiensten en centra voor medisch-psychosociale begeleiding twee dagen na elkaar in 
Amazone bijeen te brengen om de verschillende vormen van gendergerelateerd geweld te bespreken. 

Dag 1, tussen verenigingen/sleutelactoren, beoogde: 

• De voorstelling van goede praktijken in de strijd tegen geweld; 

• Het op gang brengen van een kruisbestuiving tussen de verschillende benaderingen van de 
diverse verenigingen, op basis van een vruchtbare uitwisseling van goede praktijken in 
thematische workshops; 

• Het stimuleren van discussie en dialoog; 

• Het uitwerken van aanbevelingen aan het adres van overheden en professionelen die in hun 
werk te maken krijgen met gendergerelateerd geweld, zodat zij een beter inzicht krijgen in 
deze problematiek. 

Dag 2, met het grote publiek, beoogde:  

https://zorrola.be/
https://warch.iscsp.ulisboa.pt/en/home/
https://warch.iscsp.ulisboa.pt/en/home/
https://pierrot.io/stadsform-1/19-11-19-00-maak-de-stad-hoe-ziet-de-stad-voor-en-door-vrouwen-eruit
https://pierrot.io/stadsform-1/19-11-19-00-maak-de-stad-hoe-ziet-de-stad-voor-en-door-vrouwen-eruit
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• Sensibiliseren van de doelgroep rond de verschillende vormen van gendergerelateerd geweld 
(preventie); 

• Aanreiken van sleutelelementen om actie te ondernemen tegen gendergerelateerd geweld 
(preventie/actie/opleiding). 

• Doorspelen via activiteiten van instrumenten en mini-opleidingen aan professionelen, die in 
hun werk te maken krijgen met gendergerelateerd geweld;  

• Geven van bekendheid aan de activiteiten van (vrouwen)verenigingen en (feministische) 
centra, met het oog op preventie/bewustmaking/opleiding. 

Wij hopen dat deze studiedag interessante ontmoetingen teweeg gebracht heeft tussen sectoren die 
normaliter niet met elkaar in contact staan, dat het de gelegenheid creëerde tot meer samenwerking, 
tot uitwisseling van standpunten, tot het aan de orde stellen van actuele problemen en gezamenlijke 
reflectie. 

Vrijdag 18/06/21  

Tijdens de voormiddag werden twee presentaties gegeven (met simultaanvertaling FR/NL en 
livestreaming) voor een publiek van ongeveer 20 personen (beperkte zitplaatsen wegens de covid19-
normen). Staatssecretaris Nawal Ben Hamou had de eer de dag in te leiden. De eerste presentatie 
werd verzorgd door Herlindis Moestermans, experte bij de Nederlandstalige Vrouwenraad over het 
belang en de impact van de Istanbul-conventie en door twee deskundigen van Médiante,  een 
vereniging gespecialiseerd in bemiddeling tussen daders en slachtoffers op het gebied van geweld 
tegen vrouwen. 

Tijdens de namiddag hadden er workshops plaats onder de coördinatie van de partners, AWSAbe en 
TPAMP. Deze workshops bevorderden de uitwisseling tussen personen met verschillende horizon. 
Elke workshop werd opgezet rond een ander thema en verliep via de presentatie van goede praktijken 
en discussies. De workshops leidden tot de opstelling van een minimumpakket aan aanbevelingen. De 
lunch op de middag, die de lezingen met de workshops verbond, zorgde voor een moment van 
socialisatie/netwerking in de Amazone-tuin. 

Zaterdag 19/06/2021 

De tweede dag was een dag « open deur » voor het grote publiek en professionelen die in hun werk 
te maken krijgen met gendergerelateerd geweld. Doel was bekendheid te geven aan de inspanningen 
van de verenigingen en centra om de bewustwording rond de problematiek van gendergerelateerd 
geweld te vergroten. 

Idee was om in samenwerking met de verenigingen-bewoonsters en met andere 
vrouwenverenigingen ludieke en educatieve activiteiten (kortfilms, cursus zelfverdediging, stands...) 
voor het publiek op touw te zetten. De covid19-crisis stak echter stokken in de wielen en sommige 
verenigingen haakten af. De bibliotheek van Saint Joost, die vanaf het begin zeer enthousiast was over 
het project, organiseerde op 19 juni, tijdens de dag « open deur » een voorleessessie van 
kinderverhalen uit de collectie van de BTGE (Bibliothèque en Tout Genre). De vereniging Elles 
Tournent, een bewoonster van het Amazonehuis en partner van de dag, stelde een selectie van 
kortfilms rond gendergeweld samen en toonde deze op 19 juni doorlopend gedurende de namiddag 
in onze vergaderzaal. Om de diversiteit van de bij Amazone aanwezige verenigingen duidelijk te maken, 
werd er op een muur in de hal een grote poster opgehangen met de namen van de verenigingen-
bewoonsters en met een toegang tot alle essentiële informatie over hun vereniging door middel van 
een QR-code. 

Om verslag uit te brengen over deze tweedaagse werd er op 25 november, de Internationale Dag voor 
de uitbanning van geweld tegen vrouwen, een video getoond.  



 

41 

 

Tijdens beide dagen werd sterk de nadruk gelegd op het belang van bewustmaking en opleiding: dit 
vereist een samenwerking met politieke actoren, het maatschappelijk middenveld en de academische 
wereld. Met dit project hebben wij getracht deze verschillende actoren samen te brengen. Resultaat 
waren aanbevelingen geformuleerd vanuit de confrontatie van de verschillende ervaringen en 
gezichtspunten. 

PROJECT « TELEWERK IN FUNCTIE VAN DUURZAAMHEID IN EEN POST-COVID19-
TIJDPERK: EEN FEMINISTISCH PERSPECTIEF » 

« Telewerk in functie van duurzaamheid in een post-Covid19-tijdperk : de 

vrouwenbeweging op scherp!  » is het tweede project dat Amazone in 2021 realiseerde, ditmaal 

met de steun van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling. Het project kreeg vorm in 

samenwerking met partners uit het feministische en ecologische veld, namelijk de Nederlandstalige 

en Franstalige koepelorganisaties van vrouwenverenigingen, respectievelijk de Nederlandstalige 

Vrouwenraad en de Conseil des Femmes Francophones de Belgique en Transitie Tervuren vzw. Het 

project, dat werd voorbereid aan de hand van een uitgebreide bibliografie, mondde uit in een 

studiedag over duurzaam telewerken op de arbeidsmarkt van de toekomst, die plaatsvond op 8 

oktober. 

Petra De Sutter, federale vicepremier en minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven 

opende via een videoboodschap het venster op de thematiek, die werd uitgediept via academische 

voormiddaglezingen van uitzonderlijk niveau. In de namiddag organiseerden de projectpartners 

workshops die, samen met het slotdebat met deelneemsters uit diverse hoek: beleid, ondernemingen,  

vakbond en vrouwenbeweging de basis vormden van de brochure met beleidsaanbevelingen als fraai 

en finaal resultaat van dit project.  

En, hoe negatief de corona-periode ook, ze verscherpte de digitale capaciteiten van de Amazoneploeg: 

livestreaming en podcastsinterviews met expert.e.s zorgen voor een blijvende en virtuele connectie 

met een nieuw publiek.   

PROJECT FEMINISTISCHE DAGEN 

In de Middaglijnstraat 10 vind je talrijke vrouwenverenigingen die zich elk vanuit hun eigenheid 

inzetten voor gendergelijkheid en vrouwenrechten. In 2021 is in samenwerking met de verenigingen-

bewoonsters gestart met het opzetten van een festival onder de titel «Journées féministes - 

Feministische Dagen ». Dit festival moet meer ruchtbaarheid geven aan het werk van de verenigingen 

bij het grote publiek en bij andere actoren van de civiele samenleving. Wij willen met dit festival ook 

de hand reiken naar de veelheid van feministische initiatieven die zich buiten het traditionele 

activisme ontwikkelen. 

Dit festival zal een gezamenlijk evenement zijn: een rivier is krachtiger dan de afzonderlijke stromen 

waaruit zij bestaat. De eerste editie zal plaatsvinden in september 2022. Je mag studiemomenten, 

tentoonstellingen, screenings, lezingen, schrijfworkshops, en nog veel meer verwachten in de 

Middaglijn 10. Wij hopen externe partnerschappen te ontwikkelen en het publiek mee te nemen op 

een polymorfe feministische trip.  

Sinds het begin van 2021 werden er tal van vergaderingen gehouden, met de verenigingen afzonderlijk 

en met alle verenigingen samen. Er is een gezamenlijk dossier opgezet om de participatieve 

samenwerking met de verenigingen te bevorderen.  
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De verenigingen AWSAbe, Furia, CFEP, ENOMW, CARHIF, Université des Femmes, Sophia, 

Nederlandstalige Vrouwenraad, Elles Tournent, Chaska vzw en IRDECOF zijn reeds bij het project 

betrokken en verzorgen activiteiten tijdens het festival in september 2022. 

ACTIVITEITEN EN PARTNERSCHAPPEN 

In partnerschap met andere verenigingen, waaronder de verenigingen-bewoonsters van het 

Amazonehuis, is Amazone in 2021 doorgegaan met het organiseren van activiteiten en evenementen, 

ondanks de moeilijke context en de uitdagingen die de gezondheidssituatie met zich meebracht.  Deze 

activiteiten waren divers en gevarieerd: studiedagen, een inclusieve schrijfworkshop, een 

feministische fototentoonstelling, een avond voor de lancering van een boek...   

Amazone bevordert ondermeer het werk van vrouwelijke kunstenaars door het opzetten van 

tentoonstellingen en het organiseren van evenementen in verband met hun werk (bijv. Vernissages 

en workshops).   

In 2021 waren er 13 kunstenaressen te gast in de tentoonstelling « Female Symbols » die liep tot 

31/01/2021. Vervolgens zouden wij in het voorjaar van 2021 samen gewerkt hebben met Université 

des Femmes en Paye ta Truelle om de tentoonstelling « Archéo-sexisme » te ontvangen. Maar helaas 

moesten wij deze tentoonstelling annuleren ten gevolge de geldende gezondheidsmaatregelen. 

"Archéosexisme" kon eindelijk worden tentoongesteld bij Amazone van februari tot april 2022, met 

een openingsevenement en rondleidingen. Van 22/10 tot 12/11 liep ook de fototentoonstelling, 

"Legitimate", van Nafi Yao en het collectief Women We Share asbl. Het openingsevenement, evenals 

de presentatie van het fotoboek "Légitimes" in samenwerking met Courgette édition, werd helaas 

afgelast vanwege covid19. 

Wat de evenementen in verband met de promotie van het werk van de kunstenaressen betreft, 

konden we op 20/09 nog een avond organiseren waarop het boek "Ces Enfants-là" van Virginie Jortay 

werd voorgesteld, in samenwerking met Ladyfest BXL, Elles Tournent en Passa Porta. Tijdens de zomer, 

op 10/07, waren we ook partner van het Trouble Festival en organiseerden we de voorstellingsdag 

"1+1 inter-species" in samenwerking met Studio Thor en Lucille Calmel. 

OVERZICHT VAN DE GEVOERDE ACTIES 

 

Nr. Operationele 
doelstelling en acties  

Financiering Uitvoering/ 
hulpbron/ 
middel 

Evaluatie of rapportage Agenda 

14 Initiatieven, 
evenementen, 
projecten (zoals 
symposia en 
conferenties) 
eventueel in 
partnership 

IGVM-subsidie 

en/of andere 
middelen 

Personeel 
Amazone 

Per actie, evenement, 
project 

Project-
duurtijd 
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Organisatie van de Gelijkheidslunches bij Amazone i.s.m. Brusselse Raad voor  gelijkheid 

tussen vrouwen en mannen 

De corona-omstandigheden lieten het helaas niet toe om de «Middagen van de 

Gelijkheid » bij Amazone te organiseren (restaurant meer dan de helft van het jaar 

gesloten). 

Nochtans:  

19/04 : deelname aan het online seminarie van de Brusselse RGVM « De impact van 

Covid19 op gendergelijkheid ». 

Jan - Dec 

 

PROJECTEN: 

1. Partnerschap en project met de Beweging voor de Gelijkheid van Vrouwen en 

Mannen en Psytel, in het kader van het "MOOC_Entreprise"-project om vrouwen 

die het slachtoffer zijn van gender gerelateerd en seksueel geweld op het werk 

beter te identificeren, te verzorgen en te begeleiden 

Amazone was verantwoordelijk voor de communicatie en voor de mede-organisatie 

van de conferentie ter lancering van de “ MOOC Enterprise" op 21/09.  

21/09 : Evenement voor de lancering van de MOOC Entreprise: Act against sexist violence  

Aanwezigheid van actoren uit het middenveld, de vakbonden, de academische wereld, 

het beleid, de overheidsadministratie en private ondernemingen 

o 80 ingeschevenen 

o 15 personen aanwezig via live-streaming op Facebook  

o Gratis toegang  

Deelname in de kosten via de ter beschikkingstelling van de zaal + catering  

Taken uitgevoerd in het kader van het project in de loop van 2021:  

• Evaluatie van de bèta-versie van de MOOC (interviews, quiz, concept) en van de 

informatiebrochure. 

• Update en verificatie van de bibliografie. 

• Online projectvergaderingen over: 

o de te volgen communicatiestrategie 

o de te contacteren bestuursniveaus 

o nuttige contacten 

o de organisatie van het evenement  

o de voorbereiding van de communicatie en de promotie van de MOOC 

Jan-Dec. 

Tot einde 
september 
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• Vormgeving van de flyer 

• Ontwikkeling van het grafisch concept en vormgeving van de PPT-presentatie 

voor de vorming rond de MOOC 

• Opzoeken van contacten in functie van de communicatie 

• Redactie van een brief om te lobbyen rond de MOOC  

• Ontwikkelen van een concept rond een "save the date” 

• Grafische vormgeving van de synthetische fiches 

• Verspreiding van de “save the date”, community management en cartografie van 

de Amazone contacten 

• Redactie, grafische conceptie en vertaling van de uitnodiging voor het 

evenement rond de lancering van de MOOC 

• Verspreiding van de uitnodiging voor het lanceringsevenement van de MOOC, 

community management en mailing 

• Herziening en advisering van het grafisch concept voor de MOOC website 

• Grafische vormgeving van de banner van de MOOC website 

• Redactie en vertaling van het persbericht  

• Verspreiding van het persbericht  

• Vertaling en actualisering van het grafisch concept van de folder 

• Voorbereiding, organisatie en logistieke ondersteuning van het evenement 

• Activiteiten in functie van het verwerven van fondsen:  

o redactie van fondsenwervingsbrief en mailcontact met kabinet van 

mevr. Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering en 

Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en 

Landbouw 

o mailcontact en presentatie van de MOOC aan het kabinet van de heer 

Somers, viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams 

minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke 

Kansen 

• Vertaling en verificatie van de Nederlandstalige versies van de interviews in de 

MOOC van: Cécile Gréboval, Lieve Verboven, Catherine Le Magueresse, Grégor 

Chapelle, Vroni Lemeire en Gaëlle Demez, Muriel Salmona, Nadia Monacelli,  

Patric Jean en Vincent Bouchot 

o  

2. Partnerschap en project met de Universiteit Antwerpen voor het creëren van een 

informatieportaal over seksisme in de reclame. 

Januari 2021: finalisering van de Franstalige versie van de website van Zorrola, Infopunt 

Gender- en Mensvriendelijke reclame en communicatie  

Augustust 2021: herziening van de Franstalige versie van de website, behandeling van 

de open vragen en de verbeterpunten van de website. 

Januari en 
augustus 
2021 

https://zorrola.be/fr/
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3. Project « Female Symbols and Urban Space »,met financiële 

steun van equal.brussels. 

De openbare ruimte behoort evenzeer vrouwen als mannen toe.  

Maar voelen vrouwen er zich even welkom?  

In de herfst van 2020 realiseerde het Amazone Documentatiecentrum 

een project met drie luiken rond dit thema met de steun van 

equal.brussels. 

Het resultaat: een erg interessant partnerschap met de artistieke en 

academische wereld die vorm gaf aan het thema van (gender)diversiteit 

in de openbare ruimte vanuit een grondige benadering. 

Dit project omvatte een bibliografie met bijlagen, een studiedag (17/09) 

en een tentoonstelling (17/09 tot 31/01/2021). 

Project gestart en grotendeels ontwikkeld in 2020. 

Januari-maart 2021:  

• Tentoonstelling tot 31/01. 

• Aantal consultaties van de online tentoonstellingscatalogus : 124 

 

• Administratieve en financiële afhandeling tot 30/03. 

 

Bekijk het 

activiteitenra

pport voor 

meer 

informatie 

rond dit 

project 

Januari 
 -  

Maart 
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4. Project STOP – Neen aan gendergerelateerd geweld, met de 

financiële steun van equal.brussels. 

 

Een tweedaags evenement « STOP Neen aan gendergerelateerd 

geweld » werd georganiseerd in het Amazonehuis in juni 2021.  

 

Voorbereiding van het project: van januari tot juni 

 

Datum van het evenement: 18/6 en 19/6 

 

Doel: Tijdens deze tweedaagse wilde de vzw een kruisbestuiving op gang 

brengen tussen verschillende actoren die bij het probleem betrokken 

zijn, zodat zij samen konden discussiëren en nadenken over nieuwe 

manieren om op te treden en te strijden tegen gendergerelateerd 

geweld.  

 

Partnerschap met : AWSA-Be, de Nederlandstalige Vrouwenraad voor de 

interne organisaties + Mediante en Touche pas à ma pote voor de 

externe organisaties.  

 

Dag 1: Aanwezigheid van actoren van het middenveld, de academische,  

en politieke wereld, de psychomedisch-sociale sector en de 

instellingen.  

Op de eerste dag vonden ‘s morgens twee lezingen plaats tijdens een 

studieochtend en 's middags leidden onze partners thematische 

workshops met deelne.e.m.sters vanuit diverse sectoren.  

15 personen aanwezig in de voormiddag 

20 personen aanwezig via livestreaming 

15 & 20 personen namen deel aan de ateliers 

Lunchontmoeting tijdens de middag tussen de spreeksters en de 

deelne.e.m.st.ers.  

 

Dag 2: Op zaterdag was er een dag « open deur » voor uitwisseling met 

het grote publiek. 

 

Een video rond het project werd verspreid op 25/11/2021, 

internationale dag tegen gendergerelateerd geweld. Minder kwantitatief 

succesvol op de tweede dag (ongeveer 15 personen), maar kwalitatief 

zeer nuttig met mooie ontmoetingen. 

 

De maand december 2021 werd gewijd aan de activiteitenrapportage en 

financiële rapportage van het project.   

Bekijk het 

activiteitenra

pport voor 

meer 

informatie 

rond dit 

project 

Januari 
- 

November 
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5. Project « Telewerk in functie van duurzaamheid in een post-

Covid19-tijdperk : de vrouwenbeweging op scherp! », met 

financiële steun van het Federaal Instituut voor Duurzame 

Ontwikkeling 

Project met meerdere aspecten: 

• Bibliografie gerealiseerd in het kader van het project  

• Studiedag op 08/10/2021: “ Duurzaam telewerken vanuit 

feministisch perspectief ”  

Een project van het Amazone Documentatiecentrum in 

samenwerking met de Nederlandstalige Vrouwenraad en de 

CFFB met de financiële steun van het FIDO (Federaal Instituut 

voor Duurzame Ontwikkeling). 

Inleiding via videoboodschap door Mevr. Petra De Sutter, 

Vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, 

Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Pos. 

Aanwezigheid van  personen uit het middenveld, vakbonden, 

academische wereld, overheidsadministratie en 

ondernemingen. 

Gratis toegang 

Lunchontmoeting tijdens de middag tussen de spreeksters en 

de deelne.e.m.st.ers. 

38 personen ingeschreven voor de conferentie 

18 personen ingeschreven om de conferentie online te volgen 

30 personen ingeschreven voor de workshops 

• November: redactie van de finale brochure met 

beleidsaanbevelingen  

• November: podcasts FR & NL met interviews met 

deelne.e.m.st.ers en  partners 

• December: financiële afhandeling en opstelling van het 

activiteitenverslag van het project 

 

Bekijk het 

activiteitenra

pport voor 

meer 

informatie 

rond dit 

project 

Januari  
– 

November 
 

6. Project Feministische dagen  

• Vormgeving van het project  

• Reeks vergaderingen met de bewoonsters-partners 

• Ontmoeting met mogelijk externe geïnteresseerden 

 

September 
- 

December 
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 PARTERSCHAPPEN & ACTIVITEITEN 
 

1. Partnerschap met Samusocial.brussels voor 08/03/2021 

« 8 mars, Internationale Dag voor Vrouwenrechten: Samen sterk, dag na dag. » Onlien 

campagne voor vrouwenrechten samen met Samusocial, Amnesty International, SOS 

Viol, BruZelle en Amazone. 

08/03/202
1 

2. Partnerschap met Studio THOR: Festival TROUBLE 2021 (1+1) > 2 

10/07: Performance festival door Studio Thor  

Partnerschap: Ter ondersteuning van de organisatie van het project stelde Amazone de 

conferentieruimte en de Amazone-tuin ter beschikking tegen een gereduceerd tarief. 

Amazone zorgde ook voor de installatie en het beheer van een bar en een snack service. 

De opbrengst van de bar ging naar Amazone. 

10/07/202
1 

3. Partnerschap: presentatie van #SheDidIt 

13/10: Voorstelling van #SHEDITIT 

Vereniging die de talenten van meisjes/vrouwen met een allochtone achtergrond belicht 

via een platform voor ondernemende vrouwen met diverse roots. 

Presentatie van hun werkzaamheden en ontmoetingen met de bewoonsters- 

verenigingen (ontmoeting tussen verschillende feministische verenigingen). 

13 personen ingeschreven 

Gratis toegang 

13/10/202
1 

https://samusocial.be/8-maart-de-bewoonsters-van-samusocial-kwamen-op-straat-voor-de-vrouwenrechten/
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4. Partnerschap Ladyfest BXL: Workshop inclusief schrijven 

15/10: Workshop rond inclusief schrijven  

Georganiseerd door Ladyfest BXL met Anoushka Dufeil, in samenwerking met 

Amazone. 

Door een concrete, coherente en speelse aanpak hielp Anoushka Dufeil de 

deelne.e.m.st.ers om inclusief schrijven beter te begrijpen, vanuit aandacht voor de 

relatie met geschreven taal en linguïstische innovatie. 

13 deelne.e.m.st.ers. 

Lunchontmoeting: maaltijd in het restaurant tegen bewoonsters-tarief. 

15/10/202
1 

5. Regelmatige samenwerking met Passa Porta  

20/09 : avondlezing rond de voorstelling van het boek « Ces Enfants-là » van Virginie 

Jortay  

Activiteit in het kader van het « Fonds Vriendinnen van Amazone », in partnerschap met 

Passa Porta en in samenwerking met LadyFest & Elles Tournent. 

Orgnisatie van een avondlezing ter lancering van het boek « Ces Enfants-là » van Virginie 

Jortay in gesprek met Adrienne Nizet; tekstfragmenten voorgelezen door actrice Anne 

Sylvain, gevolgd door een discussie met het publiek onder leiding van Séverine Dusollier. 

57 deelnemers  

Gratis toegang, gevolgd door een bar ten voordele van Amazone. 

20/09/21 

 

6. Partenariat avec BruZelle depuis plusieurs années 

Amazone blijft ook dit jaar een Bruz'Elle inzamelpunt. BruZelle wil menstruatiearmoede 

bestrijden door maandverbanden in te zamelen en gratis en op een waardige manier uit 

te delen aan vrouwen die hieraan behoefte hebben. De doos wordt regelmatig 

opgehaald. 

2021 
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Nr. Operationele doelstelling en 
acties 

Financiering Uitvoering/ 
hulpbron/ 
middel 

Evaluatie of 
rapportage 

Agenda 

15 Vrouwen die 
ondervertegenwoordigd zijn 
in een bepaalde groep (bv. 
kunstenaars) meer in de 
schijnwerpers zetten 

IGVM-
subsidie 

 

Personeel 
Amazone 

Min 1 expo 
per werkjaar 

   

Doorlopend 

Art'mazone: tentoonstelling van werken van vrouwelijke kunstenaars, het 
opzetten van de tentoonstelling en de organisatie van evenementen in verband 
met de tentoonstelling (b.v. opening en workshops). 

• Tentoonstelling Female Symbols: tot 31/01/2021 

• Tentoonstelling Archéo-sexisme : voorzien voor het voorjaar 2021, 
annulatie door de lockdown, uitstel naar februari - april 2022. 
Tentoonstelling « Légitimes » : 22/10/2021 – 12/11/2021. 

Samenwerking met Women we Share en Courgette éditions, 

vernissage van de tentoonstelling en voorstelling van het fotoboek : 

Légitimes van Nafissa Yaouba.  

Annulatie van de vernissage ten gevolge COVID-19. De tentoonstelling 

werd behouden, zonder vernissage. Een geleid bezoek door de 

fotografe Nafi Yao werd behouden en had plaats in november. 

• Avond met voorstelling van het boek « Ces Enfants-là » van Virginie 

Jortay : 20/09 

• 10/07 Evenement 1+1 interspecies van het festival TROUBLE in 
samenwerking met Studio Thor en Lucille Calmel 

2021  

 

Nr. Operationele doelstelling en 
acties  

Financieri
ng 

Uitvoering/ 
hulpbron/ 
middel 

Evaluatie of 
rapportage 

Agenda 

16 Zetelen en netwerken 
binnen 
gendergelijkheidsraden en 
platformen  

 

IGVM-
subsidie 

Directie -  

Docu/Comm 

 

Rapporteren aantal 
deelnames aan 
vergadering 

Doorlopend 

 

Deelname aan de vergaderingen van de Raad voor Gelijkheid tussen Vrouwen 
en Mannen van het Brussels Gewest  

23/02 
23/03 
18/05 
15/06 
28/06 
27/10 
02/12 

 Deelname aan het gewestelijk platform tegen huiselijk geweld en geweld 
binnen het gezin (Brussel) 

Geen 
vergaderingen 
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Deelname aan Alter Egales, l’Assemblée pour les droits des femmes de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. 

30/04 
07/05 
17/06 
26/08 
25/10 
 

 Deelname aan (online) werkgroepen ter voorbereiding van het Plan 
Gendergelijkheid 2019-2024 en het Plan gender mainstreaming met het 
kabinet van mevr. Nawal Ben Hamou, staatssecretaris voor Gelijke Kansen van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

08/11 
16/11 
22/11 
29/11 

 Deelname aan de R&I Hub van het project CALIPER van de ULB.  

CALIPER is een Europees project dat de gelijkheid van mannen en vrouwen in 
STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) wil bevorderen. In 
het kader van dit project heeft de ULB onlangs een plan voor gendergelijkheid 
goedgekeurd voor de Faculteit Wetenschappen en de École Polytechnique de 
Bruxelles. 

Het plan bestaat uit twintig maatregelen op zeven actieterreinen die in twee jaar 
tijd (20 september 2021 - 20 september 2023) zullen worden uitgevoerd. Het wil 
meisjes aanmoedigen om bèta/technische studierichtingen te volgen en 
vrouwen steunen in hun wetenschappelijke loopbaan op deze gebieden. 

11/03 
27/05 
09/11 
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INDICATOREN  

Streefcijfers en volumemetingen voor dit strategisch doel:  

Streefcijfers Waarde 

Budget voorzien voor project of actie Volgens budget 

 

 

Volumemetingen Waarde 

Aantal activiteiten in partnership en aantal deelnemers 11 activiteiten 

273 fysieke 
deelne.e.m.st.ers 
(zonder de 
ontmoetingen 
met de 
verenigingen-
bewoonsters van 
het Amazonehuis) 

53 virtuele 
deelnemers (live-
streaming) 

Aantal ge-exposeerde kunstenaressen en aantal exposities 14 
kunstenaressen  

2 
tentoonstellingen 

Aantal keer deelgenomen aan raden of platformen 19 deelnames 

Specifieke indicatoren in functie van activiteiten TBD 

 

Andere rapportage Waarde 

Afzonderlijke verslagen per activiteit of project Zie 
Projectverslagen 
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BIJLAGEN 

ORGANIGRAM 

 

LIJST VAN VERENIGINGEN-BEWOONSTERS VAN HET AMAZONEHUIS 

PERMANENTE VERENIGINGEN 

AWSAbe – Arab Women Solidarity Association Belgium 

Centre d'Archives et de Recherches pour l'Histoire des Femmes (CARHIF) | Archief- en 

onderzoekscentrum voor Vrouwengeschiedenis (AVG)  

Centre Féminin d’Education Permanente (CFEP)  

Conseil des Femmes Francophones de Belgique (CFFB)  

Comité de Liaison des Femmes (CLF) 

ELLA vzw  

Elles Tournent | Dames Draaien  

European Network of Migrant Women (EnoMW) 

Fem&Law  

Furia vzw  

Nederlandstalige Vrouwenraad (NVR) 

SOPHIA 

Université des Femmes (UF) 
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ZIJN Beweging tegen geweld vzw 

GEDEELDE BUREAUS 

Association Féminine Belgo-Turque (AFBT) 

Chaska asbl  

Forum inter-Régional des Femmes Congolaises pour le développement – International (FIREFEC)  

Union des Femmes Africaines (UFA) 

POSTBUS 

FEMENA  

Institut de Recherche pour le Développement de l'Espace Culturel Européen, du Genre, de 

l’Audiovisuel, de l’Informatique et des Langues (IRDECE/IRDECOF) 

Les Mères Veilleuses 

Réseau de Femmes Policières belges | Netwerk van Belgische Politievrouwen  

Réseau international des Femmes pour la Démocratie et la Paix (RifDP)  

Soroptimist International Belgique (SIB)  

Voix de Femmes 

Union des femmes Architecte de Belgique/ Unie van vrouwelijke Architecten van België  

 

BESTUURSRAAD 

Valérie Tanghe, Voorzitster  

Marie Vermeiren, Vice-Voorzitster 

Helena Michielsen, Penningmeester 

Fery Malek 

Christel Straetemans  

Rita Van Gool 

ALGEMENE VERGADERING 

Latia Aït-Baala 

Sabine De Bethune  

Monique Delvou 

Colette De Troy 

Catherine De Dorlodot  

Dominique De Vos  

Valérie Eloy 

Ilse Haest  

Agnès Hubert  

Dorothée Klein 

Leïla Lahssaini (jusqu’à  juin 2021) 

Annemie Pernot  

Lien Plasschaert  

Suzanne Ryvers  

Marijke Schroos (tot juni 2021) 

Françoise Sion 

Vincent Vandamme (tot oktober 2021) 

Sandra Vandorpe 

Marieke Wyckaer

 



        We are feminist  What about you?


