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Isa Schön
KBIN 

(Koninklijk Belgisch Instituut voor
Natuurwetenschappen)

Stichter en vroegere presidente van BeWiSe
Huidige vice-presidente

Geschiedenis
� Persoonlijk initiatief

� Grass-root initiatief
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� 2 conferenties “A Belgian network for 
women scientists” & “Women in science” 

Nov 2001 & 2002 in Brussel

• Sinds December 2003: vzw/asbl
• Email : Info@bewise.be
• Website : http://www.bewise.be
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� Netwerk voor vrouwen 
in de wetenschappen

� Voor vrouwen van alle 
niveaus:
– Studenten
– Doctoraatsstudenten
– Postdocs
– Wetenschappers
– ZAP & professoren

Wat is BeWiSe?

Wat is BeWiSe?
� Netwerk voor vrouwen in 

de wetenschappen
� National: VL & FR
� Alle onderzoeksinstellingen
� Alle disciplines

� Ook voor mannen die 
vrouwen in de 
wetenschappen steunen



16-11-2011

4

Waarom is BeWiSe nodig?
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Doelstellingen:
Diversiteit bevordert
wetenschappelijke excellentie

�Gelijke participatie van vrouwen
en mannen in de wetenschappen

�Democratisering van de 
wetenschappen

Doelstellingen:

� Beter evenwicht tussen wetenschappelijke
loopbaan en gezinsleven voor vrouwen en 
mannen
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Link met gender
� Multidisciplinair netwerk – ook gender

wetenschappers zijn welkom

� Gelijke participatie van vrouwen en mannen in 
de wetenschappelijke wereld

� Gelijke participatie van vrouwen en mannen in 
wetenschappelijke bestuursorganen

Impact van BeWiSe
� Steun van jonge vrouwelijke wetenschappers

door training workshops & 
mentoring programma
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Impact van BeWiSe – mentoring 
� Mentor =>          mentee = advies

�Nationaal programma

Impact van BeWiSe :
� Visibiliteit van vrouwelijke senior 

wetenschappers verhogen, rolmodellen => 3 
ereleden:

Catherine Verfaille              Veronique Dehant              Marleen Temmerman 
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BeWiSe – wat werkt?
� Nationaal mentoring programma:

� Meer dan 20 mentees, FR & NL

� Focused lunches 
� Training workshops: 

� tijdbeheer, netwerken, assertiviteit, 
wetenschappelijke publicaties, management

� Website, newsletter, film
� Netwerken op Europees niveau (EPWS)

BeWiSe – wat werkt?
� newsletter



16-11-2011

9

BeWiSe – wat werkt?
� Structurele steun van 

� KBIN

� Franstalige gemeenschap

� Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en 
mannen

BeWiSe – wat werkt minder goed?

� Conferenties over « Women in science »

� Wetenschappelijke voordrachten

� Vrijwilligers voor bestuur

� Groot aantal vaste leden
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BeWiSe – wat werkt minder goed?

� Tot nu toe geen structurele steun van de Vlaamse
gemeenschap

BeWiSe aanbevelingen: 
� Meer structurele steun voor grass-root 

initiatieven zoals vrouwennetwerken

� Meer steun voor jonge, vrouwelijke
wetenschappers
� door mentoring & training

� Meer waardering voor senior 
vrouwen in de wetenschappen
� Meer visibiliteit => rolmodel
� Gelijke participatie in wetenschappelijke

bestuursorganen


