Vrouwenorganisatie kan best zonder site

Geen goede site, geen subsidie voor buurtorganisaties in Oost. Dat stelde de VVD in het
stadsdeel naar aanleiding van een artikel op de website van de Brug. Een journalist van dat
medium had de online vindbaarheid onderzocht van tal van vrijwilligersorganisaties die door
stadsdeel Oost worden gesubsidieerd. Veel daarvan hebben geen of een sterk verouderde
website. Maar is het feit dat een organisatie online niet vindbaar is, wel een noodzakelijke én
voldoende reden om subsidieverlening te stoppen?
Amsterdam telt tal van vrouwenorganisaties en emancipatie-initiatieven. Niet alle organisaties
hebben een website of facebookpagina. Organisaties die misschien online niet vindbaar zijn,
worden offline wel degelijk door hun doelgroep gevonden.
Een voorbeeld van een dergelijke organisatie is Samen Sterk Vrouwen West. In Huis van de
Buurt De Koperen Knoop, nabij het Westerpark, organiseert deze vrouwenorganisatie vier
dagen per week activiteiten voor vrouwen uit dit deel van de stad. Van gezond ontbijten en
hardlooplessen tot een inloopspreekuur en diverse voorlichtingen. Al deze activiteiten worden
georganiseerd met weinig middelen en de inzet van actieve vrijwilligers. Samen Sterk
Vrouwen West heeft geen website, en heeft ook eigenlijk geen website nodig stelt één van de
oprichters Nora Aamour.
Sinds kort is de organisatie alleen online vindbaar via de website van het Servicepunt
Emancipatie Amsterdam, het kennisknooppunt van Amsterdamse vrouwenorganisatie en
emancipatie-initiatieven. De doelgroep van Samen Sterk Vrouwen West vindt de organisatie
echter vooral via mond op mond reclame en wordt daarnaast actief aangesproken door de
vrijwillige medewerkers van de organisatie zelf.
De vrouwen voor wie de activiteiten van Samen Sterk Vrouwen West zijn bedoeld,
communiceren niet via sociale media en zullen niet via internet zoeken naar een hun passende
vrouwenorganisatie. Meestal hebben deze vrouwen slecht toegang tot internet. Kortom: zij
vinden hun informatie via andere kanalen. Zij raken betrokken bij een vrouwenorganisatie
omdat ze andere vrouwen kennen. Vertrouwen speelt hierbij een cruciale rol.
De vertrouwensband tussen vrijwilligersorganisatie en achterban is van een niet te
onderschatten waarde. Voorlichting over diverse emancipatoire thema’s slaan vooral aan

omdat vrouwen zich binnen de vier muren van een vrouwenorganisatie vertrouwd voelen en
daarom open durven zijn. In het geval van Samen Sterk Vrouwen West zou een website
slechts een etalage zijn voor de buitenwereld.
Er zijn natuurlijk allerlei redenen te bedenken waarom het goed is dat vrijwilligers- en
buurtorganisaties online te vinden zijn voor mensen buiten de doelgroep. Maar het feit dat een
organisatie online niet vindbaar is, zegt niet direct iets over de betrouwbaarheid en vooral niet
over de slagkracht van een vrijwilligersorganisatie zoals Samen Sterk Vrouwen West.
In het beoordelen van kleine buurtgerichte organisaties moeten we ons niet blindstaren op de
buitenkant van een website. Bovendien: als een website de drempel wordt voor
subsidieaanvraag, sluit je daarmee een heleboel waardevolle kleine initiatieven en hun
doelgroepen uit.
Geschreven door Machteld Wiersma, medewerker bij het Servicepunt Emancipatie
Amsterdam.

