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I. Visie & missie  
 
Visie 
Bureau Clara Wichmann (hierna ook BCW) streeft naar een betere maatschappelijke en rechtspositie van 
vrouwen in Nederland en bestrijdt alle andere vormen van genderdiscriminatie, ongelijkheid en 
stereotypering. Dit gebeurt door bevordering en beïnvloeding van het recht, de rechtspraktijk, wet- en 
regelgeving en de wetstoepassing waarin principiële kwesties aan de orde komen die de rechten van 
vrouwen, en mensen die zich zo identificeren, direct raken. 
 
Het werk van het Bureau Clara Wichmann komt voort uit een politieke en activistische stroming van de 
vrouwenbeweging uit de jaren zeventig en het politieke feminisme. Hierbij is door middel van het recht 
gestreden voor een betere rechtspositie, gelijke kansen en deelname aan het maatschappelijk leven van 
vrouwen. Het is die politieke filosofie die nog steeds kenmerkend is voor het werk van BCW, simpelweg 
omdat daartoe nog steeds een noodzaak bestaat. 
 
 
Het gaat in de kern om een politiek, feministisch ideaal: 

1. Het gaat om een politiek omdat het werk zich richt op een verschuiving van de huidige 
machtsstructuur in de samenleving. 

2. Het is feministisch omdat het gaat om disbalans in gender en machtsverhoudingen; de patriarchie 
als allesbepalend voor het politieke leven, het rechtsleven, in de economische en sociale 
verhoudingen, ook die in het gezin en het privéleven. 

3. Bureau Clara Wichmann is een idealistische organisatie omdat het een andere invulling van de 
samenleving voor ogen heeft waarbij alle mensen, ongeacht hun geslacht en/of genderidentiteit 
gelijke kansen en gelijke rechten hebben als mannen in al de voorgenoemde domeinen. 

 
Het instrument ter bewerkstelliging van dit ideaal is sinds jaar en dag het recht zelf. In de begintijd van het 
voormalige Clara Wichmann Instituut moest worden gestreden om de meest basale rechten als gelijke 
beloning, arbeid na huwelijk, abortus en lichamelijke integriteit. Momenteel zijn deze rechten weliswaar de 
jure bewerkstelligd, maar de facto moeten deze basale rechten vaak nog steeds worden waargemaakt of 
moet voor worden gewaakt dat deze rechten blijven gelden. Vrouwen verdienen voor gelijke arbeid 
bijvoorbeeld nog steeds significant minder ten opzichte van mannen; de verzorging van het huishouden en 
de kinderen komt nog steeds grotendeels aan op vrouwen, mantelzorg is daarvan een actueel voorbeeld. 
Politieke en economische machtsposities worden nog steeds significant voornamelijk ingevuld door 
mannen. Geweld tegen vrouwen, en de objectivering van vrouwen in het publieke domein zijn ook nog steeds 
aan de orde, als al niet verslechterd in de afgelopen decennia. 
 
De vraag of een politiek-juridisch feministische organisatie als Bureau Clara Wichmann nog een taak heeft 
binnen het politieke en juridische domein is een vaststaand gegeven. BCW ontvangt met grote regelmaat 
verzoeken om bijstand in procedures en vragen over de positie van vrouwen van allerlei aard. Ook vanuit 
wetenschappelijke hoek wordt BCW met regelmaat benaderd of neemt BCW, andersom, het initiatief voor 
nader (wetenschappelijk) onderzoek. 
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Missie 
De maatschappelijke en rechtspositie van vrouwen kunnen op veel terreinen worden verbeterd. Het voeren 
van rechtszaken en het veranderen van wet- en regelgeving is één van de mogelijkheden om dat te realiseren. 
Een gewonnen zaak kan in beginsel voor bijna alle vrouwen in Nederland effect hebben. 
 
Onze zaken en wetgevingsadviezen gaan over de grondrechten van vrouwen, zoals het combineren van 
betaalde arbeid en zorgtaken, zwangerschap en arbeid/sociale zekerheid, huwelijk en echtscheiding, 
ouderschapsrechten, gelijke behandeling naar sekse bij aanvullend pensioen, maar ook seksueel geweld en 
seksuele intimidatie op het werk. 
 
 
Wij bieden:  

● Financiële ondersteuning van strategische rechtszaken die de rechtspositie van vrouwen verbeteren. 
● Juridisch advies en onderzoek over wet- en regelgeving. 
● Een team van advocaten om  aanvragers van rechtszaken te informeren. 
● Een bijdrage aan het maatschappelijk debat via het publiceren van onze rechtszaken, het 

maatschappelijk belang zichtbaar maken bij het grote publiek 
● Een structuur waarin we vrouwen bewust maken van hun rechten. 

Strategische procedures 
Bureau Clara Wichmann ondersteunt al meer dan dertig jaar lang honderden juridische procedures. Deze 
procedures konden dankzij de financiële bijdragen van donateurs worden gevoerd.  
 
De rechtszaken die BCW ondersteunt zijn individuele rechtszaken die het individuele belang overstijgen en 
voor meerdere vrouwen van belang kunnen zijn. Vrouwen kunnen voor zo’n strategische rechtszaak een 
garantstelling of een vergoeding van de proceskosten aanvragen. 

 
Thema’s voor de periode 2021-2023 
 
Onze focus voor de komende jaren ligt op vier thema’s: 
 
1. Machtsposities en rechtspositie 
2. Gezondheid en reproductieve rechten 
3. Werk en Zorg 
4. Stereotypering, beeldvorming & veiligheid  
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II. Werkwijze  
 
Bureau Clara Wichmann is een stichting en heeft daarom geen winstoogmerk. De bestuurs- en 
commissieleden ontvangen geen beloning. 
 
 
Commissie rechtszaken  
 
De Beoordelingscommissie Rechtszaken wordt gevormd door strategische juridische adviseurs 
(onbezoldigd). De commissie beoordeelt of een strategische rechtszaak of een proefproces binnen de 
statuten en doelstellingen van het Bureau Clara Wichmann past. De commissie adviseert de directeur van 
het bureau en het bestuur over de wenselijkheid van het voeren van een procedure en de toedeling van 
middelen vanuit het fonds voor het starten van een rechtszaak. 
 
Werkwijze:  

● De commissieleden zijn drie maal per jaar aanwezig tijdens de grote vergadering 
● De commissieleden zijn bereikbaar voor overleg in kleiner thematisch groepsoverleg  
● De commissieleden zijn dossiermanager van minimaal één rechtszaak of aanvraag en denkt actief 

mee over de koers van een strategische rechtszaak en geeft input op dagvaarding 
● De commissieleden houden de bureaucoördinator van het Bureau goed aangehaakt 
● De commissieleden nemen - in goed overleg met bureaucoördinator - zelf contact op met advocaat 

van de aanvragers/cliënten 
● De commissieleden is zoveel mogelijk aanwezig bij overleg met advocaten van rechtszaak / 

aanvraag kan desgewenst gevraagd worden als woordvoerder van deze zaak in de media 
 
Bestuur 
Het advies van de Beoordelingscommissie Rechtszaken voor aanname en financiering van strategische 
procedures aan de directeur en het bestuur is zwaarwegend. Uiteindelijk beslist het bestuur over het al dan 
niet aannemen en de wijze van financiering van een procedure.  
 
Bureauorganisatie 
Het bureau coördineert projecten, initieert activiteiten en rechtszaken en is verantwoordelijk voor de 
communicatie en coördinatie van Bureau Clara Wichmann.  
 
 
Diversiteit 
Diversiteit is essentieel voor het nastreven van onze doelstelling: het verbeteren van de rechtspositie van alle 
vrouwen in Nederland. Bureau Clara Wichmann streeft daarom naar een divers bestuur en bureau op basis 
van gender, ras, etniciteit, seksuele oriëntatie, sociaal-economische achtergrond, religie en leeftijd. Bekijk 
hier het beleidsstuk diversiteit. 
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Samenwerkingen  
 
Vereniging Vrouw en Recht 
De Vereniging voor Vrouw en Recht ‘Clara Wichmann’ is een platform van juristen met interesse voor vrouw 
en recht in Nederland. De Vereniging stelt zich ten doel: het verbeteren van de rechtspositie van vrouwen en 
het bieden van een netwerk aan juristen en aanverwanten met interesse voor vrouw en recht. 

Er is inhoudelijke samenwerking tussen het bestuur van de Vereniging Vrouw en Recht en het bestuur van 
Bureau Clara Wichmann. Beide organisaties zijn voortgekomen uit het voormalige Clara Wichmann Instituut. 

Alliantie ‘Samen Werkt Het!’ 

Met ingang van 1 januari 2018 maakt Bureau Clara Wichmann deel uit van de Alliantie Samen Werkt Het! 
Deze alliantie bestaat uit vijf organisaties: WOMEN Inc., Movisie, Wo=Men, NVR en ons Bureau. Voor een 
periode van vijf jaar is er een strategisch partnerschap aangegaan met het Ministerie van OCW. 

De doelstelling van de Alliantie Samen Werkt Het! is om een betere balans tussen werk en zorgtaken voor 
elkaar te krijgen en dan met name voor vrouwen die in een financieel lastig parket zitten. 

Voor dit doel organiseert het Bureau expert meetings en verricht juridisch onderzoek. Daarnaast wordt 
gewerkt aan digitale toegang tot juridische informatie om vrouwen te helpen keuzes te maken en 
ondersteuning te vinden. 

Public Interest Litigation Project (PILP) van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) 
Het PILP van het NJCM voert strategische procedures voor mensenrechten in Nederland. Op verschillende 
thema’s, waaronder privacy, het recht op demonstratie en staatloosheid, maar ook op vrouwenrechten. Op 
die dossiers werkt het PILP in de regel altijd samen met Bureau Clara Wichmann.  
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III. Verwerving van inkomsten 
 
Algemeen 
Bureau Clara Wichmann is een stichting zonder winstoogmerk. Bureau Clara Wichmann is geregistreerd als 
een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder RSIN 805697822.  
 
Donaties en giften 
Bureau Clara Wichmann financiert strategische rechtszaken onder meer vanuit ontvangen giften van 
donateurs. Dit doen wij, omdat we op deze manier kunnen garanderen dat de zaken op onafhankelijke wijze 
worden gevoerd. Bureau Clara Wichmann heeft een groep trouwe donateurs, die ons maandelijks, 
halfjaarlijks of jaarlijks financieel steunen. De donaties komen binnen via een automatisch machtigingen 
en/of worden door BCW geïncasseerd. Daarnaast maken donateurs het bedrag zelf over.  
 
De komende paar jaar zullen we via campagnes inzetten op het vergroten van ons vaste donateursbestand. 
 
Legaten, erfenissen, schenkingen 
Daarnaast is er een groep donateurs die via een periodieke gift minimaal vijf jaar vastgelegd. Verder 
ontvangen we incidenteel eenmalige inkomsten uit legaten en erfenissen.  
 
Crowdfunding 
Om grote rechtszaken te financieren worden crowdfundingsacties georganiseerd op externe platforms om 
kosten van de rechtszaak, advocaatkosten en organisatiekosten te kunnen financieren. De laatste jaren zijn 
we hierin succesvol gebleken en we zullen dit continueren.  

De komende periode zal BCW crowdfundingsacties mogelijk gaan maken op de eigen website zodat het 
beheer volledig bij de organisatie ligt. Hierdoor zijn we slagvaardiger en blijft er geen vergoeding achter bij 
de externe platformen.  

Projectfinanciering 
Om specifieke projecten te kunnen financieren, en bijvoorbeeld om aanvullend onderzoek te kunnen doen 
ter ondersteuning van een van onze rechtszaken, vraagt BCW regelmatig fondsen aan. Fondsen die BCW in 
het verleden financiering hebben toegekend zijn:   
 

● Haella Fonds 
● Mama Cash 
● Lush 
● Stichting Rjucht en Sljucht  
● Stichting Media en Democratie  

 
Waar passend zullen wij blijven zoeken naar fondsen die specifieke rechtszaken mede willen financieren. 
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Subsidie OCW  
Met ingang van 1 januari 2018 maakt Bureau Clara Wichmann deel uit van de Alliantie Samen Werkt Het! 
Deze alliantie bestaat uit vijf organisaties: WOMEN Inc., Movisie, Wo=Men, NVR en BCW. Voor een periode 
van vijf jaar is een strategisch partnerschap aangegaan met het Ministerie van OCW.  
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IV. Beheer & besteding van het vermogen  
 
De inkomsten worden aangewend ter financiering van de rechtszaken en ten behoeve van de verplichte 
activiteiten als gevolg van de Alliantie Samen Werkt Het. Een noodzakelijk deel wordt gebruikt voor de 
beperkte bureauorganisatie zoals huur en andere administratieve lasten, communicatie kosten, website en 
fondsenwervende activiteiten etc. 
 
Het vermogen wordt in liquide middelen aangehouden bij twee bankinstellingen. Voor de besteding van de 
gelden maakt het bestuur jaarlijks een begroting, deze wordt maandelijks bijgewerkt en getoetst aan de 
uitgaven.  
 
 
 


