JAARVERSLAG 2016
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. Samen met andere
vrouwenorganisaties worden acties opgesteld.
Wij willen de contacten met de betrokken vrouwenorganisaties verder
uitbreiden.
Namens het landelijk bestuur,
Maria Overtoom, voorzitter
Postadres:
Groenoord 140
2401 AH Aphen aan de Rijn
website: www.politiekescholing.nl e-mail: 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:
 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
het benutten van grote Landelijke Vrouwennetwerken
het mede-organiseren van manifestaties, studie- en themadagen
ontwikkelen van cursusmateriaal

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
NVVH
Vrouwennetwerk
KWU
Kurdistan Women Union
LOM
Landelijk Overleg Minderheden
Camellia/ZijN
NSA
St. Nederland Suriname Antillen Gendervraagstukken

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,
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 2016.
 Op 16 januari 2016 is tijdens de Algemene Ledenvergadering van
VrouwenBelangen na een schriftelijke stemming over de kandidatuur voor
het voorzitterschap is Artemis Westenberg als voorzitter voor een periode
van 3 jaar. Jacqueline Broer was aanwezig
 PSC ontvangt van Irene Janssen 11 tips: Politica, laat jouw vrouwelijke
leiderschapskwaliteiten stralen!
 Vrijdag 5 februari 2016 is door Atria, kennisinstituut voor Emancipatie en
Vrouwengeschiedenis, het onderzoek “Vrouwenstemmen in de raad”
gepresenteerd. Op het symposium in de raadszaal van de gemeente
Utrecht werd het rapport door Renée Romkens, directeur van Atria aan
vertegenwoordigers van enkele politieke partijen aangeboden. Het aandeel
vrouwen in de lokale politiek is laag en de stijging in de laatste decennia
traag. Kieslijsten laten een onevenredige vertegenwoordiging van mannen
en vrouwen zien. Vrouwelijke raadsleden stappen tussentijds vaker op dan
hun mannelijke collega's. Vrouwen stellen zich vaker bescheiden op en zijn
minder geneigd hun eigen persoon of prestige voorop te stellen. Eenmaal
raadslid blijkt dat vrouwen meer problemen ervaren met de tijd die nodig
is voor het raadswerk. Al jaren schommelt het rond de 25% Daarmee blijft
Nederland ver achter. Uit het de resultaten van het rapport blijkt dat er
nog een wereld te winnen is. Met het rapport hoopt men dat de
onderzoekresultaten discussie oproept die uiteindelijk bijdraagt aan de
toename van het aandeel vrouwen in de lokale politiek. Namens PSC was
Jacqueline Broer hierbij aanwezig.
 Op 23 maart 2016 gesprek gevoerd met ProDemos over 100 jaar
(vrouwen)kiesrecht van 2017 tot 2019. Door vele organisaties o.a. Atria,
ProDemos worden activiteiten op gezet. Rode draad door de
bijeenkomsten heen is wat 100 jaar Algemeen Kiesrecht heeft betekend
voor een grotere betrokkenheid van de burger bij de democratie en
gebruik van het stemrecht. Artikelen zijn al in kranten verschenen. PSC
sluit zich hierbij aan. Actie ProDemos:

1. Tentoonstelling voor gemeenten met landelijke en lokale invulling De
bedoeling is om gemeenten te stimuleren een tentoonstelling op te zetten rondom 100 jaar (vrouwen)kiesrecht in de eigen gemeente. ProDemos levert een nationaal gedeelte van de tentoonstelling aan (wordt
eerste helft van 2016 ontwikkeld i.s.m. studenten). Gemeenten vullen
dit aan met lokale informatie (geschiedenis kiesrechtstrijd in de gemeente, eerste uitslag na 1917, ontwikkelingen, eerste vrouw in de
raad, etc.) voor het eigen deel van de tentoonstelling. Daarvoor levert
ProDemos het format en een handleiding (is gereed). Gemeenten kunnen hiervoor lokale historische verenigingen of in historie geïnteresseerde personen aan het werk zetten. Een mooie actie om vrouwen in
beeld te brengen. Kunnen we ook op uw steun /organisatietalent / inzet rekenen.
Jacqueline Broer en Maria Overtoom voerden het gesprek
 Excursie Europees Parlement te Brussel: voorbereidende contacten gelegd
en informatie verzonden naar mogelijke belangstellenden
 6 april 2016 Referendum over het Associatieverdrag van de Europese Unie
met Oekraïne. Aparte brief verzonden naar het PSC adressenbestand en
op de PSC website geplaatst
 Op 21 mei 2016 vond de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse
Vrouwen Raad plaats. De NVR was te gast in Rotterdam in het gebouw
van lidorganisatie Dona Daria. Tijdens de mededelingen vertelde de
voorzitter van Vrouwen voor Vrede, Tiny Hannink-Strarre dat de zo zeer
vergrijsde landelijke groep per 31 december 2016 wordt opgeheven.
Plaatselijke afdelingen willen doorgaan onder de paraplu Vrouwen voor
duurzame Vrede. De komende tijd zijn de projecten voor de NVR:
- De Nieuwe Toekomst. Het project de Nieuwe Toekomst richt zich op
participatie en economische zelfstandigheid van vrouwen die slachtoffer
zijn geweest van huiselijk geweld
- Zorg M/V De NVR is twee jaar geleden met het project Zorg M/V gestart.
Het project over de verdeling van zorg en werk na de decentralisatie.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering zijn drie nieuwe bestuursleden
benoemd. Aansluitend aan de vergadering namen we afscheid van Lotte
Wouters Met de volgende projecten heeft PSC met Lotte samengewerkt:
“Uw talent gaat niet met Pensioen”
“Huiselijk geweld”
“Internationale samenwerking”
“Flitscongres”
“VrouwenStemmen
Festival “GELIJK=ANDERS”
Als PSC vonden wij de samenwerking met Lotte Wouters zeer prettig. Voor
PSC als kleine organisatie is het voor ons op die manier mogelijk om met
veel projecten mee te doen. Jacqueline Broer was hierbij aanwezig.

 Op 12 september 2016 organiseerde de NVR i.s.m. FNV en
Samenwerkingsverbanden van het Landelijk Overleg Minderheden
Prinsesjesdag van het Vrouwenpodium. Het thema van deze bijeenkomst
was “Op weg naar 100 jaar Vrouwenkiesrecht”. Na de opening door
dagvoorzitter Dieny Scheffer heeft onze VN vrouwenvertegenwoordiger
Marije Cornelisssen gesproken over Kiesrecht, Voorrecht en Noodzaak.
Belangrijk is daarbij democratie, het realiseren gendergelijkheid en gelijke
kansen voor iedereen. Onder leiding van Josette Dijkhuizen volgde het
Lagerhuisdebat. De stellingen daarbij waren: 1. Mannen maken in de
politiek de dienst uit en zo hoort het. 2. Vrouwelijke (politieke) leiders
worden al gauw als een bitch gezien. De argumenten van de voor- en
tegenstanders zorgde voor een leuk debat. Voor de rondetafelgesprekken
werden de deelnemers in groepjes verdeeld over verschillende tafels waar
gediscussieerd werd over de volgende vragen: 1. Hoe kunnen we jonge
vrouwen interesseren en activeren voor de politiek? Wat werkt wel en wat
werkt niet.2. Jonge vrouwen hebben het gevoel dat ze veel moeten van de
samenleving. Wat te doen aan deze beeldvorming? Hoe hen toch te
activeren voor participatie? Jacqueline Broer was hierbij aanwezig
 Op 28 november, de begin datum om samen met de NVR en andere
organisaties een toolkit “VrouwenStemmen” te maken, i.v.m. de Tweede
Kamerverkiezingen op 15 maart 2017.
Deze toolkit zal geplaatst worden op de website van NVR. De organisaties
kunnen van deze informatie gebruik maken.
Een eerdere toolkit is gemaakt voor de gemeenteraadverkiezingen.
Jacqueline Broer was hierbij aanwezig.
 Als Lid van de NVR ontving PSC vele uitnodigingen, soms kunnen we als
bestuur aanwezig zijn of zenden de uitnodiging naar mensen in de
betreffende regio of zijn we verhinderd. In de PSC Nieuwsbrieven staan
verslagjes van enkele bijeenkomsten.
 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. Het beleidsplan is gericht
op 2012 - 2017.
 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 en nieuwe aandachtspunten
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. Met de Stichting Nederland Suriname Antillen
Gendervraagstukken (NSA) en de Kurdistan Women Union (KWU) hebben
we gesprekken gevoerd. Diverse activiteiten zullen weer gezamenlijk met
andere organisatie gerealiseerd worden en eveneens het landelijk bestuur
uit te breiden.
 Opstellen en verzenden van PSC-materiaal (uitnodigingen, brochures,
informatiefolder en 2x een nieuwsbrief) naar diverse organisaties,
instanties en de vele geïnteresseerden.
 In 2008 heeft PSC een ANBI verklaring gekregen en in 2014
geactualiseerd
 Bijwerken van de website werd regelmatig gedaan. Aandacht voor de
verkiezingen, in de PSC nieuwsbrieven in 2016 aandacht voor: Meer
vrouwelijk Tweede Kamerleden, Burgemeesters, Commissarissen van
Koning en in 2018 maart gemeenteraadsverkiezingen. Programma’s
worden opgesteld. Kandidaten zullen worden benaderd. Tijd om u inzetten
voor de gemeenschap. 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
 De ontvangen programma’s van de provinciale en plaatselijke werkgroepen
worden op de website geplaatst en in de PSC Nieuwsbrief vermeld.

PSC afdelingen Wijchen: programma ontvangen van Janny Sakko
en zij was aanwezig bij de bijeenkomsten.
PSC Gulpen-Wittem & ZijAktief: Uitnodiging ontvangen
KVG-Limburg: programma ontvangen
PSC Geldermalsen: bestaat 35 jaar programma ontvangen



Aanwezigheid, indien mogelijk, bij jaarvergaderingen en
themabijeenkomsten van de samenwerkende vrouwenorganisaties
Achter onderstaande bijeenkomsten staan afkortingen, deze geven aan
waar aanwezig was:
JB
= Jacqueline Broer
MO = Maria Overtoom

PSC was aanwezig in/bij
januari
februari
maart
mei
september
november

16
5
23
21
12
28

VrouwenBelangen ALV
Atria
ProDemos gesprek
NVR ALV
NVR Vrouwen Podium
NVR VRouwenStemmen

JB
JB
JB, MO
JB
JB
JB

Leden Landelijk Bestuur in 2016 zijn:
Mw M.T. Overtoom
Mw J. Sakko
Mw J.A.M. Broer-van Leeuwen

voorzitter
vice voorzitter, heeft begin 2016 haar
werkzaamheden voor PSC moeten
beëindigen
secretariaat / penningmeester

Maria Overtoom en Jacqueline Broer-van Leeuwen ontvangen ondersteuning
van:
Irene Jansen, Petra Kepler, Leonie van Gils, Fazila Abdullatif ,Nanda Baldew
Financieel verslag is op aanvraag verkrijgbaar.
De Nieuwsbrief kan op aanvraag digitaal worden toegezonden.
Het beleidsplan 2012-2017 is op aanvraag verkrijgbaar
maart 2017

