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DIT IS WAT WIJ DOEN 

Platform Internationale Vrouwendag geeft online aandacht aan emancipatie in Nederland, schrijft 

artikelen die gaan over een gelijkwaardige positie van vrouwen en meisjes en deelt alle activiteiten 

op of rond 8 maart die in Nederland plaatsvinden. 

De website is digitaal erfgoed en wordt gearchiveerd in de Koninklijke Bibliotheek. 

Al meer dan 12 jaar wordt dit initiatief op vrijwillige basis onderhouden. Het plaatsen van 

activiteiten, meer dan 250 jaarlijks, is geheel kostenloos. 

 

Geschiedenis: 

Voor 2011 was er een landelijk platform www.vrouwendag.nl waar alle activiteiten op of rond 8 

maart gepubliceerd werden. Vanwege een gebrek aan vrijwilligers is dit initiatief gestopt in 2011. 

Ik begon daarop met een site: www.vrouwendag2012.nl en later is dit omgezet in 

www.internationale-vrouwendag.nl Nu, 12 jaar later is het platform een begrip in Nederland en 

heeft het een groot, warm landelijk netwerk. 

Website: 

Het landelijk platform Internationale Vrouwendag is een high traffic platform met in maart meer dan 

37.000 unieke bezoekers. Het gemiddeld aantal bezoekers op de website bedraagt ruim 3200 per 

maand. Qua vindbaarheid staat de website altijd bovenaan in Google met de zoekwoorden 

‘vrouwendag’ en ‘internationale vrouwendag’.  

Domain Authority is 37. 

Aantal links die verwijzen naar het platform: 1900 

Sociale media: 

Het platform deelt veel berichten op sociale media. 

Aantal volgers: 

Instagram: 4920 | Facebook: 2750 | Twitter: 1282 

Doorlopende campagnes: 

Vrouw anno 2022:  

Een campagne waarbij gewone vrouwen bevraagd worden over de emancipatie vandaag de dag. 

Deze worden gepubliceerd en gedeeld op sociale media. 

Vrouw en politiek: 

Een online campagne waarbij er aandacht wordt gegeven aan de leuke kant van politiek bedrijven. 

Doel is om andere vrouwen te motiveren politiek actief te worden. 

Meisjes van 80: 

Een project waarbij oudere vrouwen hun verhalen delen. Hiermee willen wij het stigma over oud en 

eenzaam zijn veranderen. Oudere vrouwen hebben veel kennis en levenservaring en er zijn vaak 

leuke herinneringen te vertellen 

Vrouw en kunst: 

Een campagne waarbij vrouwelijke kunstenaars worden uitgedaagd om hun meest opvallende 

kunstwerk te laten zien aan het publiek van het platform 

http://www.vrouwendag.nl/
http://www.vrouwendag2012.nl/
http://www.internationale-vrouwendag.nl/


 

 

 

 

 

 

Platform zoekt sponsoren 

Wij zoeken verschillende samenwerkingspartners die zich met het platform willen associëren. 

Uitgangspunten zijn dezelfde als uw onderneming: passie, gedrevenheid, respect voor elkaar en oog 

hebben voor de huidige stand van zaken als het gaat om emancipatie.  U heeft een vrouwvriendelijk 

personeelsbeleid. 

Uw bijdrage als sponsor is 100% aftrekbaar van de belasting. 

 

Zou het niet fantastisch zijn indien u kunt zeggen dat u heeft bijgedragen aan: 

• Succesvolle online campagnes om de bewustwording van emancipatie te vergroten? 

• Het zichtbaar en kenbaar maken van uw eigen waarden binnen het bedrijf als het gaat om 

vrouwvriendelijk personeelsbeleid? 

•  

Wij bieden u creatieve tegendiensten: 

• Meedenken met u hoe u uw bedrijf aantrekkelijker kunt maken voor uw vrouwelijke 

werknemers 

• Gebruik van ons grote netwerk; wij maken graag de verbinding voor u 

• Onze expertise op het gebied van vrouwenthema’s 

• Uw bedrijf helpen aan vrouwen voor werkervarings- of stageplekken binnen uw bedrijf.  

Maar ook: 

• Uw logo op al onze media-uitingen (website, sociale media, nieuwsbrief, pers, tickets) 

• Reclame-uitingen op de website 

Uiteraard is er veel meer mogelijk; wij bekijken graag samen met u de mogelijkheden.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SPONSOR PAKKETTEN 

Hieronder hebben wij een aantal pakketten samengesteld. Indien u wenst maken wij, speciaal voor u 

en uw bedrijf, een pakket op maat.  

 

Hoofdsponsor ( € 1.000,00 slechts 1 beschikbaar) 

• Uw logo groot op onze homepage 

• Een eigen pagina op onze website 

• Gratis plaatsing van advertorials (maximaal 10 per jaar) 

• Advertorials worden gedeeld op al onze sociale media (Facebook, Instagram, Twitter en 

Linkedin) 

Runner up sponsor ( € 500,00) 

• Uw logo klein op de homepage 

• Gratis plaatsing van advertorials (maximaal 4 per jaar) 

• Advertorials worden gedeeld op Facebook en Instagram 

Vrienden (€ 250,00) 

• Uw logo in de zijbalk van onze nieuwberichten 

• Gratis plaatsing van advertorials (maximaal 2 per jaar) 

• Advertorial wordt gedeeld op Facebook en Twitter 

 

CONTACT 

 

Bent u na het lezen van ons voorstel geïnteresseerd en wilt u een persoonlijk gesprek? 

Wij komen graag naar u of uw bedrijf om te kijken of er een samenwerking mogelijk is. 

 

U kunt daarvoor contact opnemen met: 

Aletta Makken 

info@internationale-vrouwendag.nl 

06-43031690 
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