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VOICES is een Europees (Erasmus+) project dat tot doel heeft de genderkloof te overbruggen en de 
participatie van vrouwen in de samenleving te bevorderen. Dat willen we doen door vrouwen (en 
professionals die met hen werken) genderspecifieke leermiddelen aan te bieden, ontwikkeld om 

gendergelijkheid en gelijkwaardige participatie in de samenleving te bevorderen. 

 

DE DOELSTELLINGEN VAN VOICES: 

! bewustmaking van genderrollen en -ongelijkheden bevorderen, strategieën ontwikkelen en uit te voeren 
die gelijke participatie aanmoedigen en de genderkloof overbruggen 

! de vaardigheden van vakmensen verder helpen te ontwikkelen om gendergelijkheid te bevorderen en de 
positie van vrouwen te versterken 

! gender gebaseerde stereotypen met betrekking tot de participatie van vrouwen in de openbare en de 
privésfeer aanpakken 

! de bereidheid en het vermogen van vrouwen simuleren om invloed uit te oefenen op hun diverse 
leefsituaties  

! bevorderen van effectief levenslang leren en een voortdurende (beroeps)ontwikkeling voor vrouwen en 
de professionals die met hen werken (in de volwasseneneducatie, overheidsdiensten of maatschappelijke 
organisaties), met het oog op gendergelijkheid en versterking van de positie van vrouwen 

! creëren van netwerkmogelijkheden voor professionals om een continue uitwisseling van kennis mogelijk 
te maken binnen een community of practice die gericht is op het bevorderen van de participatie en 
empowerment van vrouwen  

 



 
 

 

DE PARTNERS 
Een strategisch partnerschap, met acht organisaties (Spanje-SOLIDARIDAD SIN FRONTERAS, Oostenrijk -BEST 
INSTITUT FUR BERUFSBEZOGE NE WEITERBILDUNG UND PERSONAL TRAINING GMBH, Griekenland-IEKEP), Ierland-
Spectrum Research Centre CLG), Nederland-Storybag), Polen-DANMAR COMPUTERS SP ZOO), Portugal-Mindshift 
Talent Advisory lda en Turkije-Governorship of Istanbul), zal kennis uitwisselen, rekening houden met de 
verschillende nationale contexten en samenwerken om de gemeenschappelijke en relevante achtergrond en 
oplossingen te definiëren om de empowerment van vrouwen en hun deelname aan de samenleving te stimuleren, 
door middel van vernieuwend en zinvol onderwijs. 
Partnerorganisaties in het VOICES-project zijn van mening dat bij het herstel na een pandemie vrouwen in het 
middelpunt moeten staan, zowel in de openbare als in de privé-sfeer, en dat zij de drijvende kracht moeten zijn 
achter veranderingen die zowel de samenleving als de planeet ten goede komen.  
 

De virtuele kick-off meeting van het project vond plaats op 25 januari 2022. 

Bouwen aan een gendergelijke wereld, waar iedereen zijn stem kan verheffen voor het algemeen welzijn 
is mogelijk en beslist wenselijk! 

 

 

 


