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Politiek en bestuur voor vrouwen

Politiek Scholings Centrum
voor participatie van vrouwen in politiek & samenleving

JAARVERSLAG 2013
Voorwoord
Hierbij presenteert de Stichting Politiek Scholings Centrum het jaarverslag.
De Stichting Politieke Scholings Centrum heeft vanwege de verwevenheid met
de politiek, kennis van de samenleving. De politiek krijgt veel aandacht. Zeker
is dit van belang voor (nieuwe) Nederlanders, die de Nederlandse politiek en
structuur moeten kunnen plaatsen in de samenleving, als ze zelf de ambitie
hebben (later) de politiek of openbaar bestuur in te gaan. In 2014 vinden
twee verkiezingen plaats, hiervoor zijn binnen de politieke partijen de
voorbereidingen zijn in volle gang. Samen met andere vrouwenorganisaties
worden acties opgesteld.
Wij willen de contacten met de betrokken vrouwenorganisaties verder
uitbreiden.
Namens het landelijk bestuur,
Maria Overtoom, voorzitter
Adres:
Groenoord 140
2401 AH Aphen aan de Rijn
website: www.politiekescholing.nl e-mailadres: psc@politiekescholing.nl
Doelstelling:
PSC richt zich op alle vrouwen en neemt zelf geen politiek standpunt in.
Dus los van partijpolitiek houden wij ons bezig met:

1

 het politieke inzicht van de vrouw in de maatschappij te vergroten,
en daardoor de mogelijkheid tot actief meedoen in de samenleving te
bevorderen
Middels:





het organiseren van excursies
ontwikkelen van cursusmateriaal
het benutten van grote Landelijke Vrouwennetwerken
het mede-organiseren van manifestaties, studie- en themadagen

Structuur:
In juni 2005 is PSC een zelfstandige stichting geworden onder de naam:
STICHTING POLITIEK SCHOLINGS CENTRUM
De PSC (politieke scholingscursus) is in l972 opgericht en is niet aan een
politieke partij gebonden. De organisatie van de PSC kende drie niveaus:
landelijk, provinciaal en plaatselijk.
In de landelijke werkgroep werkten een aantal vrouwenorganisaties samen
tw.:
-

NVVH
VB

-

Passage
ZijActief
VVAO

-

FNV

Vrouwennetwerk
Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen,
Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap
Christelijk-maatschappelijke Vrouwenbeweging
Katholiek Vrouwennetwerk
Vereniging van vrouwen met Academische en hogere
opleiding
Vrouwenbond

De laatste jaren meer contacten met
NVR
Nederlandse Vrouwenraad
VB
Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen,
Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap
Passage
Christelijk-maatschappelijke Vrouwenbeweging
NVVH
Vrouwennetwerk
KWU
Kurdistan Women Union
Iraakse vrouwen
LOM
Landelijk Overleg Minderheden
Camellia/ZijN
De PSC werkgroepen op provinciaal en plaatselijk niveau zijn in samenstelling
veelal een afspiegeling van de landelijke Stichting. Zij zijn autonoom of
aangesloten bij een provinciale of een plaatselijke vrouwenraad
Gezamenlijk worden activiteiten ontwikkeld, gericht op de maatschappelijke,
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politieke integratie en participatie van vrouwen.
Een netwerk van PSC discussieleidsters is verspreid over de provincies.
Activiteiten
Activiteiten van de leden van de landelijk bestuur in 2013.
 Twee vergaderingen vonden plaats van het landelijk bestuur te
Amersfoort: d.d. 25/3, 23/9
 Op 24 januari 2013 Tweede Kamer daarna NVR project politiek:
verkiezingen leden gemeenteraad: VrouwenStemmen. PSC heeft samen
met Vrouwenbelangen een inhoudelijk bijdrage geleverd over de zorg en
voor de NVR Toolkit: informatie in Nieuwsbrieven. Informatie over
activiteiten van vrouwenorganisaties. En informatie met als doel: zelf
actief in de gemeenteraad
Maria Overtoom en Jacqueline Broer waren aanwezig

 Op 11 februari 2013 van 13.30 tot 17.00 uur een internationale
netwerkbijeenkomst in het “Huis van Europa” te Den Haag georganiseerd
door de NVR (Nederlandse Vrouwenraad). Doel informatie uitwisseling
over de stand van zaken van Europese en internationale (vrouwen)zaken.
Thema’s:
-

European Women’s Lobby EWL met Europarlementariers Marietje Schaake
D66 en Marije Cornelissen GroenLinks.
- AVVN Vrouwenvertegenwoordiger: presentatie Josette Dijkhuisen
Maria Overtoom was hierbij aanwezig.

 Op 18 februari Women Inc. oa. Presentatie “1001 vrouwen uit de
Nederlandse geschiedenis” door Els Kloek
Maria Overtoom was hierbij aanwezig

 2 maart In het kader van Internationale Vrouwendag organiseerde Atria
op 2 maart 2013 de bijeenkomst: Hoe veilig zijn wij vrouwen eigenlijk?
Juist in tijden van economische crisis moeten vrouwen zichzelf deze vraag met
regelmaat blijven stellen: veilig in je relatie, veilig binnen de muren van je eigen
huis of op je werk en veilig op financieel gebied. Miljoenen vrouwen worden
jaarlijks slachtoffer van seksueel en huiselijk geweld. En wist je dat mannen nog
steeds meer geld verdienen dan vrouwen? Oók in Nederland. Veel vrouwen zijn
zich niet bewust welke gevolgen hun levens- en loopbaankeuzes kunnen hebben
voor hun eigen veiligheid.Het nieuwe instituut wilde op dit gebied het bewustzijn
van vrouwen vergroten door een gevarieerd programma met lezingen en
workshops rond het thema veiligheid .
- Opening door Agnes Jongerius, vz van de Raad van Toezicht van Atria.
- Hedy d'Ancona, feministe, oud-politica en vz van de G4-werkgroep huiselijk
geweld, en
- Domenica Ghidei Bidu, lid van het College voor de Rechten van de Mens,
beide een lezing over het thema veiligheid.
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-

diverse workshops rondom kennis en persoonlijke ontwikkeling, financiële
zelfredzaamheid en zelfverdediging.
Maria Overtoom en Jacqueline Broer waren hierbij aanwezig

 Op 4 maart bij Platform ZijN en de Stichting Camellia voor het panel
”Emancipatie: van 1e naar 3e golf”.Het panel bestond uit Mona Keijzer,
Laila Abid, Sandra Lutchman en Marieke van den Brink. Zij discussieerden
op een interactieve manier volop over de 3e emancipatiegolf in Nederland.
Op meerdere plaatsen in het land wordt dit thema aan de orde gesteld.
Maria Overtoom was hierbij aanwezig.

 Op 7 mei 2013 Excursie Europees Parlement te Brussel op uitnodiging van
Esther de Lange (CDA Europarlementariër) Opstappunten Drenthe en
Utrecht
12.00 uur ontvangst Esther de Lange
12.30 – 14.00 uur lunch
14.00 – 15.00 uur in gesprek met Esther de Lange
15.00 – 15.45 uur rondleiding
Enkelen bezochten het Parlementarium
Na de rondleiding vertrek naar de Grote Markt
18.00 uur vertrek richting Utrecht en Drenthe
In de bus werden folders en een quiz uitgereikt, een filmpje vertoond.

Aantal deelnemers 75
De voorbereidende werkzaamheden vonden plaats in december 2012,
en de eerste helft van 2013
 31 mei afscheid van Ineke Ludikhuize (voorzitter Passage)
Aukje Dijkstra was hierbij aanwezig

 Op 10 september organiseerde de NVR i.s.m. FNV en Overleg
Minderheden (LOM) het jaarlijks Vrouwenpodium met als titel VIP
(Vrouwen Inspireren Politici).
De tweede dinsdag in september staat inmiddels bekend als Prinsjesdagontbijt.
In Nieuwpoort te Den Haag waar Tweede Kamerleden en ervaringsdeskundigen
drie belangrijke thema's bespraken.
Tijdens het ontbijt is aan de hand van prikkelende stellingen gesproken over:
 Samen zorgen. Wat is nodig om arbeid en zorg tussen partners eerlijk te
delen?
 Werken voor je uitkering ?!
 Als je er alleen voor komt te staan. De juiste ingrediënten voor een goede
nabestaandenregeling
Een actrice speelde voortreffelijk de rol van Koningin Maxima, die een Koninklijk
bezoek aflegde. Zij zorgde met haar troonrede voor de ludieke omlijsting van het
VIP ontbijt. Enkele aanbevelingen worden onder de aandacht van de Tweede
Kamer brengen.
Van PSC was Jacqueline Broer aanwezig
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 Na de algemene Vergadering van de NVR op 21 november 2013 was het
symposium.
Meer dan 100 deelnemers beleefden de verhalen van verschillende krachtige
vrouwen.
Zoals het verhaal over Marga Klompé, de eerste vrouwelijke minister en de
Vrouwenvertegenwoordigers naar de Verenigde Naties.
En het verhaal van Margriet van der Linden, juist die middag voorgedragen om in
2014 Vrouwenvertegenwoordiger te zijn.
De nieuwe voorzitter van de NVR werd geïntroduceerd, Dorenda Gerts,
Dieny Scheffer, die na twee bestuursperioden haar functie als voorzitter heeft
neergelegd en van wie afscheid werd genomen.
Van PSC was Jacqueline Broer hierbij aanwezig

 Joke Smitprijs: De uitreiking van de prijs vindt plaats op 22 november door
minister Jet Bussemaker
Annemarie van Gaal, Kirsten van den Hul en Gerda de Vries, dat zijn de drie
kandidaten die in aanmerking komen voor de Joke Smit Prijs 2013, zo maakte de
jury van de tweejaarlijkse regeringsprijs voor emancipatie bekend. De prijs staat
dit jaar in het teken van economische zelfstandigheid. De winnaar wordt op
vrijdag 22 november in Den Haag bekendgemaakt door minister Jet Bussemaker
tijdens het emancipatiecongres KRACHT. Naast deze zogenaamde ‘oeuvreprijs’
reikt de minister ook een aanmoedigingsprijs uit.
Programma:
Ontmoeting met de andere deelnemers en hun organisaties,
-

brainstormsessie door inspirator Marijke Roskam

-

Power speech Iteke Weeda geeft stof tot nadenken...

-

Panelgesprek met krachtige professionals die binnen hun organisatie op
innovatieve wijze faciliteren dat werk en privé goed gecombineerd kunnen
worden. Met o.a. Joyce van Dijk (ProudMom), Ariane Struyvenberg-de Groot
(Young Girls Community) en Ingrid Lammerse (directeur HRM Saxion).

-

Terugkoppeling uitkomsten lunchsessie aan minister Bussemaker

Jacqueline Broer en Maria Overtoom waren hierbij aanwezig

 Nederlandse Vrouwen Raad organiseerde een Internationale
Netwerkbijeenkomst op 16 december 2013
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De kennis wordt vergroot over de Raad van Europa (RvE) en over wat daar gebeurt
op het gebied van het tegengaan van geweld tegen vrouwen. De laatste
ontwikkelingen in Nederland worden gepresenteerd, waar het gaat om de
aanpak van geweld, de zorgbehoefte en voorzieningen, en hoe vrouwen die
slachtoffers zijn geweest van geweld weer de regie over hun leven krijgen.
Verder wil de NVR haar verantwoordelijkheid nemen om de Nederlandse
regering en de Nederlandse parlementariërs te overtuigen van het belang van
ratificatie van de Instanbul Conventie.
Sprekers:
- Betty Doornenbal – RvE Gender Equality Expert (GEE) Wat doet de RvE op
het gebied van geweld tegen vrouwen en actie t.b.v. ratificering van
het Verdrag van Istanbul
- Carlien Scheele, directeur Emancipatie, Ministerie van OCW, en voorzitter van
de Commissie Gender
Gelijkheid van de RvE
Verdieping van het onderwerp en welke rol speelt de Commissie daarbij
- Gesproken column Margriet van der Linden
- Deeldiscussies aan thematafels:
▪ Europese tafel - Raad van Europa/European Women’s Lobby/EIGE
▪ Wat doet geweld met vrouwen? – VNVA/KNOV/GGD
▪ Ondernemerschap als uitweg voor slachtoffers (huiselijk) geweld Josette
Dijkhuizen, Vrouwenvertegenwoordiger 2013
▪ Opvang slachtoffers (huiselijk) geweld & nieuwe strategie
(Oranjehuis) - Aleid van
den Brink, directeur Blijfgroep
Van PSC was Maria Overtoom aanwezig

 Beleid:
Via het organogram zijn de netwerkorganisaties in beeld. Wat voor
organisatie willen we zijn. Op welke wijze kunnen we vernieuwen.
Welke stappen dienen we te zetten om verder te gaan. Invulling van
taken en verantwoording. Het beleidsplan is gereed.
 De cursus “Over de politieke drempel” welke wij ontwikkeld hebben is
verder uitgewerkt. Hiervan kan door politieke partijen en
vrouwenorganisaties gebruik van gemaakt gaan worden. In verband met
de nieuwe samenstelling van het Kabinet dient deze wederom aangepast
te worden.
 Nieuwe contacten worden gelegd met samenwerkende
vrouwenorganisaties en andere vrouwenorganisaties om samen de weg
naar de toekomst te vinden en eveneens het landelijk bestuur uit te
breiden.
 Opstellen en verzenden van PSC-materiaal (uitnodigingen, brochures,
informatiefolder en 2x een nieuwsbrief) naar diverse organisaties en
instanties. De PSC groepen Gulpen-Wittem en Sneek hebben het
programma toegestuurd en deze stonden op onze website
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 In 2008 heeft PSC een ANBI verklaring gekregen en in 2013
geactualiseerd
 Bijwerken van de website werd regelmatig gedaan. Nieuwsbrieven en
foto’s staan op de website. Informatie over activiteiten, die we digitaal
ontvangen van plaatselijke of regionale werkgroepen, plaatsen we op
de website. In 2011 zegt de webmaster de werkzaamheden voor PSC
op. Maria Overtoom plaatst regelmatig info op de website
 Aanwezigheid, indien mogelijk, bij activiteiten / bijeenkomsten van
provinciale en plaatselijke werkgroepen.
PSC afdeling Sneek Aukje Dijkstra heeft de drie bijeenkomsten
bijgewoond
PSC afdelingen Wijchen: programma ontvangen van Janny Sakko
en zij was aanwezig bij de bijeenkomsten. Programma zie PSC
Nieuwsbrief zomer 2013
PSC Gulpen-Wittem & ZijAktief: Uitnodiging ontvangen


Aanwezigheid, indien mogelijk, bij jaarvergaderingen en
themabijeenkomsten van de samenwerkende vrouwenorganisaties
Idem bij jaarvergaderingen en themabijeenkomsten van de
samenwerkende vrouwenorganisaties.
Achter onderstaande bijeenkomsten staan afkortingen, deze geven aan
waar aanwezig was:
AD
= Aukje Dijkstra
JB
= Jacqueline Broer
MO = Maria Overtoom
JS
= Janny Sakko

PSC was aanwezig in/bij
januari

24 januari NVR project politiek

MO, JB

februari

18 februari Women Inc
4 en 11 februari bijeenkomsten Sneek
11 februari NVR “Huis van Europa”

MO
AD
MO

maart

2 maart Atria
4 maart ZijN en stichting Camelia
16 maart VB werkgroep verkiezingen
van platform Gender en Politiek
19 maart NVR voorzittersoverleg

JB, MO
MO
JB
MO
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april

9 april ALV Vrouwenbelangen

JB

mei

7 mei excursie Europees Parlement
8 mei AV NVVH
31 mei Afscheid Ineke Lutikhuize

juni

22 juni VB werkgroep verkiezingen
van platform Gender en Politiek

MO. JB

20 augustus NVR Vrouwenstemmen voor de toolkit

MO, JB

MO, JB, AD, JS,
JS
AD

juli
augustus
september
oktober

12 okt. Vergadering VrouwenBelangen over werkgroep
verkiezingen van platform Gender en Politiek
JB

november

8 november KWU

MO

december:
Leden Landelijk Bestuur in 2013 zijn:
Mw
Mw
Mw
Mw

M.T. Overtoom
J. Sakko
A. Dijkstra
J.A.M. Broer-van Leeuwen

voorzitter
vice voorzitter
notulist / algemeen lid tot 23 september
secretariaat / penningmeester

Financieel verslag is op aanvraag verkrijgbaar.
De Nieuwsbrief kan op aanvraag digitaal worden toegezonden
het beleidsplan 2012-2017 is op aanvraag verkrijgbaar
april 2014
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