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Women100 (W100) is een diverse groep vrouwen uit alle hoeken van Brussel die de 
stemmen en acties van vrouwen in heel Brussel willen verbinden en versterken. Wij 
houden van onze stad en geloven dat haar uitzonderlijke diversiteit haar kracht is in de 
21e eeuw. Wij streven ernaar om bruggen te bouwen en de barrières tussen vrouwen in 
Brussel af te breken. We willen een ruimte creëren die vrouwen uit alle gemeenten 
samenbrengt die voor verandering zorgen, in verschillende sectoren, om een krachtige 
gemeenschappelijke visie en oplossingen voor te stellen voor de manier waarop we een 
Brussel kunnen co-creëren dat alle gemeenschappen, leeftijden, achtergronden, 
nationaliteiten, talen en capaciteiten viert. 

Op 30 maart 2019 kwamen meer dan 100 vrouwen die de sociaal-demografisch-culturele 
diversiteit van Brussel weerspiegelen samen om te bespreken "hoe we beter samen 
kunnen leven". Onze discussies van die dag in de Beurs gingen over verschillende vragen: 

• Welke ongelijkheid ervaart u vandaag in uw leven in Brussel? 

• Wat zijn uw voorstellen om oplossingen te vinden voor deze ongelijkheden?  

• Welke bestaande of nieuwe initiatieven kunnen helpen om vrouwen en 
gemeenschappen in Brussel met elkaar in contact te brengen?  

• Welke acties kunt u ondernemen - kan het individu ondernemen - om deze 
ongelijkheden aan te pakken? 

• Welke acties kunnen we samen ondernemen om deze ongelijkheden aan te 
pakken? 

• Als u minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was, wat zou 
dan uw prioriteit zijn? 
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Na afloop van de bijeenkomst werd de deelneemsters gevraagd hun mening over dit 
initiatief te geven.  De vragen waren:  

• Wat was uw algemene indruk van het W100-evenement - op een schaal van niet 
zo groot tot zeer goed?  

• Heeft de W100-bijeenkomst u op een of andere manier geholpen? Zo ja, hoe?  

• Heeft u naar aanleiding van de W100 concrete acties gepland of ondernomen? 
Zo ja, welke? 

Veertig procent (40%) van de deelneemsters reageerde op het onderzoek, een veel 
hoger aantal dan de typische responspercentages na afloop van een event. Hiervan: 

• 71% omschreef de bijeenkomst als "zeer goed" en 29% als "goed". Niemand gaf 
de bijeenkomst een lagere waardering; 

• 80% prees de organisatie van de bijeenkomst; 

• 57% waardeerde de diversiteit van de deelnemers aan de bijeenkomst; 

• 80% vond de bijeenkomst nuttig en interessant; 

• 26% heeft concrete actie ondernomen naar aanleiding van de W100-
bijeenkomst, terwijl nog eens 43% aangaf dat ze willen /  voorzien / hopen / 
verwachten concrete actie te ondernemen om de bijeenkomst op te volgen. 

In de online-enquête hebben de respondenten de volgende opmerkingen gemaakt: 

« W100 is het lef om 100 vrouwen met totaal verschillende achtergronden, 
realiteiten en horizonten samen te brengen om een gemeenschappelijk project op te 
bouwen. Uitdaging met vlag en wimpel opgenomen! Ja, W100 kan dat! » 

« Geweldig om zoveel verschillende vrouwen uit verschillende sectoren te 
ontmoeten en de overeenkomsten te realiseren. Leuk om een initiatief te hebben 
voor Brussel en niet alleen voor de internationale sector. » 

« Boeiende denk- en ontmoetingsplek voor vrouwen die vooruit willen, samen met 
anderen, zonder iemand achter te laten. Zelfs de mannen niet. » 

« Mogelijkheid tot uitwisseling met vrouwen die in een andere, totaal andere sociale 
wereld leven, aan één tafel huismoeders, advocaten, werklozen, ambassadeurs, enz. 
Dit is een goede manier om onze vooroordelen te herzien. » 

« Een inspirerende dag en een eer om tussen zoveel geëngageerde en intelligente 
vrouwen van alle leeftijden en achtergronden met een gemeenschappelijke liefde 
voor Brussel te zijn. » 

« W100: een mooi voorbeeld van de stem van de diversiteit van vrouwen in Brussel. 
Degenen die we alleen van tijd tot tijd horen, of zeer zelden of nooit, maar die zoveel 
ervaringen te delen hebben, zoveel ideeën om het dagelijks leven en de toekomst 
van de stad en haar inwoners te verbeteren! » 

« W100 is in principe een project van hoop, op zijn Brussels. Ik voelde zoveel kracht, 
zoveel liefde, zoveel hoop in een ruimte die vrouwen van alle verschillende 
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achtergronden samen verwelkomde, strijdend voor hetzelfde doel: van Brussel een 
betere plek maken om te leven voor vrouwen en voor iedereen. » 

« Zonder twijfel denk ik dat we moeten inzetten op een seizoen 2 met de 
mogelijkheid om uit te wisselen over onze respectievelijke projecten, of zelfs 
samenwerkingen aan te gaan etc.» 

« W100 was bijzonder omdat ik met veel inspirerende vrouwen de wegen kruiste die 
ik anders niet het genoegen zou hebben gehad om te ontmoeten. » 

« Contacten leggen met een ongelooflijke diversiteit aan vrouwen en in één dag met 
concrete ideeën voor verandering naar buiten komen - het is mogelijk! » 

« W100 was een van de meest inspirerende en gedenkwaardige dagen die ik in 
Brussel heb beleefd. Vrouwen van alle leeftijden en levensfasen in de zaal waren er 
om te luisteren en om hun uitdagingen te delen, soms zeer persoonlijke verhalen en 
ideeën voor de toekomst. Ik kom naar buiten met een beter begrip en hernieuwde 
hoop voor de stad die we thuis noemen. » 

« Het was een dag vol ontmoetingen, uitwisselingen en debatten.... Verrijkend vanuit 
alle gezichtspunten: de zin (terug) te wekken om betrokken te raken bij een 
maatschappelijk project, "anderen" te ontmoeten, met elkaar te praten en de 
confrontatie aan te gaan om tot een akkoord te komen en een weg te vinden die 
voor iedereen aanvaardbaar is. » 

« Een van de meest emotioneel en intellectueel bevredigende dagen van mijn leven.» 

« Op naar een W200! » 

« W100 was een unieke kans om de enorme diversiteit van deze stad in de verf te 
zetten; de gesprekken verliepen sereen en we hebben kunnen vaststellen dat we 
meer met elkaar delen dan wat we denken. » 

« Het W100-evenement was een grote primeur in Brussel! Nog nooit eerder is er 
zoveel diversiteit in dezelfde ruimte verzameld! Het is een project om te 
ondersteunen opdat er meer zullen volgen! Ik denk dat dit echt kan helpen om 
ervoor te zorgen dat de dingen in Brussel bewegen en in de goede richting. » 

« W100 gaat niet over het uitsluiten van mannen, maar over de verbindingen tussen 
verschillende leefwerelden in de stad, die misschien gemakkelijker door vrouwen 
kunnen worden gelegd vanwege de fundamentele gemeenschappelijkheid van hun 
ervaring. » 

« Het soort dag die je je graag aan je geliefden wilt doorvertellen, maar je kunt de 
woorden niet vinden om de warmte die je voelde uit te drukken. » 

« W100 is een realistischere en authentiekere weerspiegeling van Brussel dan haar 
parlement, haar straatbeeld in eender welk kwartier, or haar reputatie buiten 
Brussel. Hier gonst het potentieel van één van de meest onderschatte steden van 
Europa, en leeft er een wezenlijke drang om oplossingen te vinden en in eigen 
handen te nemen. » 
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« Een dag vol energie van de vrouwen die Brussel veranderen. voor een meer 
gelijkwaardige, meer open, meer creatieve stad. » 

« Een bijeenkomst van unieke vrouwen in al hun diversiteit.... » 

« Prachtig initiatief, de eerste stap in een proces van het opzetten van een netwerk 
van geëngageerde, actieve vrouwen die geworteld zijn in verschillende realiteiten. 
Grote rijkdom aan perspectieven... » 

« Ik hoop dat W100 een referentie wordt bij het uitvoeren van mooie projecten en 
een mooi ontmoetingsmodel. » 

« Ik was aangenaam verrast door de verschillende competenties van de aanwezige 
vrouw. » 

« W100 = 100 Brusselse vrouwen van alle kleuren, éénzelfde enthousiasme gedeeld, 
100 ideeën en projecten verwoord. » 

« Unieke ontmoetingen in een uniek kader » 

"Een verrijkende en positieve ervaring voor een beter "samen doen". 

De suggesties voor verbetering liepen sterk uiteen. Enkele duidelijke tips voor de 
volgende ontmoeting waren: kies een omgeving met een betere akoestiek; stuur 
uitnodigingen langer op voorhand; geef meer concrete informatie over bestaande en 
toekomstige activiteiten en initiatieven; en sluit de bijeenkomst af met concrete acties 
die de deelnemers kunnen ondernemen.  

De W100 organisatoren zijn erg blij met deze resultaten en kijken vooruit naar de 
volgende stappen om het succes van de bijeenkomst van 30 maart verder uit te bouwen. 

Dit document belicht de belangrijkste thema's en gemeenschappelijke kwesties die 
tijdens deze discussies aan bod zijn gekomen. 

Voor meer informatie, zie www.w100.be of neem rechtstreeks contact met ons op via 
W100bxl@gmail.com. 

  

This initiative is carried out with the support of the King Baudouin Foundation and 
the National Lottery. 

Avec le soutien de la Fondation Roi Baudouin et de la Loterie Nationale. 

Met de steun van de Koning Boudewijnstichting en de Nationale Loterij. 

Thank you • Merci • Bedankt 
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Soorten ongelijkheid 

De Brusselse vrouwen die op 30 maart deelnamen aan dit initiatief, ervaren een grote 
waaier aan ongelijkheden.  

De meest genoemde vorm van 
ongelijkheid was met name 
discriminatie op grond van ras of 
buitenlandse afkomst. Elf procent 
(11%) meldde deze bezorgdheid. 

Meer dan 7% van de vrouwen wordt 
gediscrimineerd bij het verkrijgen 
van een eerlijke behandeling op het 
vlak van huisvesting, tewerkstelling 
en toegang tot financiële diensten. 

Bijna 7% van de vrouwen heeft te 
maken met systematische 
klassendiscriminatie. 

Iets meer dan 6% van de vrouwen maakt zich zorgen over de fysieke en lichamelijke 
veiligheid. Andere vormen van discriminatie zijn onder meer algemeen seksisme / 
machismo, in het onderwijs, in het openbaar vervoer en sanitaire voorzieningen, in de 
openbare/maatschappelijke ruimte, in sociale relaties en in familierelaties.  
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OPLOSSINGEN 

Op 30 maart werden meer dan 90 oplossingen voorgesteld door de deelneemsters. 

Eenendertig procent (31%) van deze oplossingen richtte zich op buurtwerk en sociale 
acties in lokale wijken. 

Bijna 20% richtte zich op hervormingen in het onderwijs en de kinderopvang, en nog eens 
20% richtte zich op het elimineren van discriminatie op het gebied van werk en financiën. 

Andere belangrijke thema's voor oplossingen richtten zich op 
politiek/overheidsbetrokkenheid (8%), systemische/infrastructuuraangelegenheden 
(9%), en betere netwerken en coördinatie 
tussen vrouweninitiatieven. 

Sommige oplossingen waren complex; 
andere oplossingen waren vrij eenvoudig. 
Complexe oplossingen zijn onder meer: 

•  Vrouwenhuizen en -platformen, 
online en offline met satellietsites, die 
meerdere diensten en activiteiten 
aanbieden en zich focussen op 
meerdere thema's. 

• Tweetalige en meertalige scholen en 
culturele media, zoals de Belgische 
televisie, in verschillende talen. 

• Het in kaart brengen en beter met elkaar verbinden van verenigingen, initiatieven en 
organisaties die door vrouwen worden geleid en vrouwen ondersteunen. 

• Ontwikkeling van een manifest of belofte om elkaar te steunen en te verdedigen.  

Andere oplossingen omvatten praktische acties die door individuen of collectief kunnen 
worden ondernomen. Voorbeelden hiervan zijn: 

• ‘Twinning’/ontmoetingen: gemeenten, scholen, buurten, scholen en wijken 

• Uitwisselingen tussen scholen organiseren 

• Een nieuwe gemeente bezoeken op een autovrije dag, verkennende wandelingen 

• Een Brussels recepten- en verhalenboek maken 

• Communautaire radio:  de stem van gemeenschappen geven / laten horen 

• Zones in kaart brengen waar vrouwen zich wel/niet op hun gemak voelen 

• Trainingen voor vrouwen, bijv. zelfverdediging, hoe je een baan kunt krijgen, 
empowerment 

• Assistentie - deuropeners, in de gemeentelijke kantoren om nieuwkomers te 
ontvangen en te ondersteunen. 

• Een vzw of privé-initiatief creëren  

http://www.w100.be/
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INDIVIDUELE ACTIE 

De vrouwen waren geïnspireerd om veel acties voor te stellen die ze zelf kunnen en/of 
zullen ondernemen. Enkele belangrijke thema's waren onder andere: 

• vrijwilligerswerk 

• sociale media 

• zelfempowerment 

• andere vrouwen ondersteunen 

• onderwijs versterken 

• netwerken 

• verbreding van de diversiteit van de sociale 
contacten 

• staking 

• actie ondernemen met andere vrouwen 

• lokale en schoolse acties te organiseren 

• informatie te delen over de bezorgdheden 
van vrouwen in Brussel 

• taaldiversiteit waarderen 

• politiek engagement 

Sinds de bijeenkomst hebben de organisatoren van W100 van verschillende mensen de 
details gehoord van de acties die zij hebben ondernomen.   

• Na 19 jaar in Brussel, is een deelneemster begonnen met een cursus Nederlands. 

• Verschillende vrouwen hebben gevraagd om een stapsgewijze gids voor de 
organisatie van W100, zodat ze de bijeenkomst ook in andere delen van België, bv. 
in Gent, Luik, enz. kunnen herhalen.  

• Planning van sit-ins met jonge deelneemsters 

• Helpen bij het schrijven van een projectvoorstel om andere projecten (WeBrussels 
en Noordwijk) met elkaar te verbinden.  

• Het deelnemen aan nieuwe marsen en demonstraties 

• Ontmoetingen met andere deelneemsters 

  

http://www.w100.be/
mailto:W100bxl@gmail.com


 

www.w100.be W100bxl@gmail.com 8 / 9 

COLLECTIEVE ACTIE: W100 

De deelneemsters waren enthousiast over de toekomstige gezamenlijke inspanningen en 
er was een sterke interesse om W100 als initiatief verder uit te bouwen.  

Ze gaven aan dat ze graag zouden zien dat W100 een systematische missie en strategie 
zou ontwikkelen. Zij drongen erop aan dat W100 wordt voortgezet, regelmatig in overleg 
met lokale bijeenkomsten.  

De vrouwen drongen aan op het creëren van 
een online platform voor het delen van 
individuele profielen voor individuen en voor 
vrouweninitiatieven en -organisaties.  

Er was een sterke wens om de bestaande 
netwerken beter met elkaar te verbinden en 
directe actie te ondernemen om de problemen 
van vrouwen in Brussel aan te pakken. Een 
betere verspreiding van het werk van W100, 
onder meer door het creëren van een 
handelsmerk, label of badge werd vaak 
genoemd. De vrouwen zijn geïnteresseerd in 
meer uitwisseling van goede praktijken en 
middelen tussen vrouwen. Zij stelden voor om 
aan politici een feministisch taalgebruik en 
feministische achtergrondinformatie aan te 
bieden. Andere collectieve acties omvatten de 
oprichting van een taal-overbruggingsplatform voor vrouwen om persoonlijke kwesties 
te bespreken, thematische sessies te houden en interculturele vormingen te organiseren. 
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ACTIES VOOR DE VOLGENDE MINISTER-PRESIDENT VAN HET 
BRUSSELS GEWEST 

De vrouwen werd gevraagd wat hun prioriteit zou zijn als ze minister-president van het 
Brussels Gewest zouden zijn. De belangrijkste thema's waren: 

Vrouwen in politieke besluitvormingsfuncties, het 
bijeenroepen van een "vrouwenparlement"; een 
post voor vrouwenrechten installeren in elke 
gemeente. 

• Brussel toegankelijker maken voor 
"vreemden" en nieuwkomers; campagnes 
tegen racisme en discriminatie  

• Het onderwijssysteem beter financieren en 
hervormen met programma's over inclusie, 
tolerantie, genderstereotypen en 
meertaligheid 

• Armoedebestrijding en verhoging van het 
inkomen van vrouwen en 
sociaaleconomische zelfstandigheid van 
vrouwen 

De Women 100 organisatoren zijn vereerd om dit 
proces te initiëren en te faciliteren en kijken uit naar een toekomstig vervolg op alle input 
na 30 maart. 
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