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21 maart 2018 verkiezingen gemeenteraadsleden “VrouwenStemmen”
De voorbereidingen zijn gestart met een aantal vrouwenorganisaties. Het is de bedoeling
ook voor deze verkiezingen weer een “toolkit” te maken.

Kies een vrouw
Op 21 maart 2018 zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad. Na de resultaten van de
landelijke verkiezingen wil de werkgroep Kies een Vrouw doorpakken. Het percentage
vrouwen in de gemeenteraden moet omhoog! Momenteel is 28% van de 8931
gemeenteraden vrouw en dat dat percentage is sinds dat vrouwen passief kiesrecht hebben
(1917) nog nooit hoger geweest. De werkgroep is al een aantal maanden bezig om het
project Kies een Vrouw om zoveel mogelijk vrouwen verkozen te krijgen. Veel informatie is
binnenkort te vinden op de website www.kieseenvrouw.nl en www.politiekscholing.nl Deze
informatie is handig om te gebruiken bij het organiseren van een bijeenkomst over de
gemeenteraadsverkiezingen.
Werkgroep kies een Vrouw
Roséanne Timmer-Aukers, NVR, projectleider.
Jacqueline Broer, PSC
Leonie van Gils, NVR deskundigenpool
Irene Janssen
Annette Noya, MVR
Dieny Scheffer, Kon. NVVH-vrouwennetwerk

Vrouw en de politiek
In de afgelopen 60 jaar hebben 33 vrouwelijke ministers het regeringsbeleid medebepaald.
Het aantreden van de eerste vrouwelijke minister Magda Klompé in 1956 deed flink wat stof
opwaaien in de media. Inmiddels vinden we een evenredige verdeling van mannelijke en
vrouwelijke ministers niet meer dan normaal. Of toch niet? Met de
gemeenteraadsverkiezingen in het verschiet kijken naar de positie van vrouwen in de
politiek. Wat kunnen we leren van 60 jaar vrouwelijke ministers? Op 12 september was er
een bijeenkomst bij Emma te Den Haag.
Monique Leyenaar (Professor Compearative Politics, Radbout Universiteit Nijmegen)
Interviewde vrouwelijke (ex)minsters over hun ministerschap. Ze deed grondig onderzoek
naar hun levensverhaal en beeldvorming in de media over deze vrouwen.
In de bijeenkomst ging Monique dieper in op leiderschap Wat zijn de reflecties van 33
vrouwelijke minister op hun leiderschap en hoe heeft de media hierin een rol gespeeld.
Het programma werd omlijst door Gendercabaret van Aleid Landeweerd & Roelfien
Folkersma. Zij bewerken hun programma rondom 100 jaar (vrouwen)kiesrecht Na afloop was
er een workshop van Devika Partiman (Stem op een Vrouw)
Zie ook: www.emma.nl
Jacqueline Broer was hierbij aanwezig.

100 jaar Kiesrecht-onderzoek uw lokale geschiedenis
ProDemos wil de viering van honderd jaar kiesrecht aangrijpen om stil te staan bij het belang
van deze democratische verworvenheid

De strijd voor het kiesrecht in uw gemeente
De invoering van het algemeen kiesrecht heeft niet alleen invloed gehad op nationaal niveau,
maar ook op lokaal niveau: de samenstelling van de gemeenteraden veranderde aanzienlijk en
het had direct en indirect invloed op het beleid van gemeenten.
Elke gemeente kent haar eigen kiesrechtverhalen – verhalen die vaak nog niet eerder zijn opgeschreven. Denk bijvoorbeeld aan:
 de manier waarop plaatselijke organisaties waren betrokken bij de kiesrechtstrijd

 de rol die vrouwen gingen spelen in de lokale politiek vanaf het moment dat zij ver-

kozen konden worden
 de lokale partijvorming en de regionale manifestatie van landelijke partijen
 de manier waarop partijen campagne begonnen te voeren
 het algemene verloop van de eerste verkiezingen met algemeen kiesrecht
 de invloed van het nieuwe kiesstelsel van evenredige vertegenwoordiging op de lokale politiek
ProDemos biedt handleidingen voor archiefonderzoek en downloadmateriaal voor
tentoonstellingen
Suggestie: neem contact op met uw historische vereniging. Wij stellen het op prijs om uw
activiteiten zichtbaar te maken
https://www.prodemos.nl/leer/onderzoek/100-jaar-kiesrecht/

Nederlandse Vrouwen Raad

De Nieuwe voorzitter Nenita La Rose-Lont bezoekt de lidorganisaties van de NVR.
Bericht van voorzitter Nenita La Rose, voorzitter van de NVR: Op bezoek bij het Politiek
Scholings Centrum op 9 augustus 2017. Haar blog:
Al 45 jaar worden vrouwen door het Politiek Scholings Centrum (PSC) geschoold om politiek
actief te worden en mee te doen in de politieke arena. PSC wordt enthousiast geleid door twee
ervaren vrouwen. In een bistro op het Centraal Station van Utrecht ontmoet ik Maria Overtoom en Jacqueline Broer. Eigen faciliteiten heeft deze organisatie niet; de subsidie van weleer is al geruime tijd geleden stopgezet. Maar dat weerhoudt beide bestuurders, die beiden
zelf terugzien op een lange politieke carrière, er niet van om enthousiast vrouwen aan te moedigen tot politieke betrokkenheid, tot stemmen, tot meedoen aan referenda en tot gebruikmaking van het recht op inspraak.
Maria Overtoom is al vanaf 2000 bij het Politiek Scholings Centrum actief. Sinds 2010 reist
zij als voorzitter onvermoeibaar het hele land af. “De stichting zelf is strikt neutraal en niet
gebonden aan een politieke partij” zegt Maria. “We proberen zo breed mogelijk in de maatschappij te staan. Door de veranderingen in de Nederlandse samenleving, de komst van Nederlanders van niet-Nederlandse oorsprong en de verschraling van het Nederlandse onderwijs
is onze doelstelling verbreed tot kennisvermeerdering over onze maatschappij en de historische context rond politieke ontwikkelingen. Het is ook erg belangrijk om jongeren te leren
hoe de politiek en de gemeenteraad werken.”
Jacqueline Broer is secretaris/penningmeester van het PSC. “Nu, met de gemeenteraads-verkiezingen van 2018 in aantocht, is het zaak is om zoveel mogelijk vrouwen tools te geven
door middel van cursussen. De voorbereidingen zijn gestart met een aantal vrouwenorganisaties voor het project “VrouwenStemmen”. Het is de bedoeling om net als eerder, ook nu weer
een toolkit te maken met veel informatie over de verkiezingen.”
Het werk van het PSC omvat themadagen, studiebijeenkomsten en een cursusaanbod op maat,
waarvoor trainers worden ingehuurd. Trots zijn de beide bestuurders op de regelmatig voor
vrouwen georganiseerde excursies naar het Europees Parlement in Brussel. Het PSC mailbestand van ongeveer 400 leden ontvangt minimaal tweemaal per jaar een nieuwsbrief.
Het Politiek Scholings Centrum is in 1972 voortgekomen uit een Landelijke Werkgroep van
afgevaardigden uit een aantal grote vrouwenorganisaties, allen lid van de NVR.
Maria en Jacqueline werken nu met een flexibele netwerkgroep die hen ondersteunt bij hun
activiteiten. “We doen alles vrijwillig en met liefde” aldus Maria. “Als we toen de NVR niet
hadden gehad, zouden we nu niet hebben bestaan.”

Meer informatie: www.nederlansevrouwenraad.nl
Volg de nederlandsevrouwenraad op Facebook: veel informatie over alle lidorganisaties zijn
zichtbaar!
Op Facebook werd het bericht van de voorzitter geplaatst en van Siska Caneel oud voorzitter
een lieve reactie ontvangen. We hebben indertijd zeer prettig samengewerkt Siska: dank je
wel
Siska Caneel: Kanjers deze twee vrouwen. Jarenlang enthousiast met hun in het bestuur
gezeten. Het zou fijn zijn wanneer ze wat ( jongere) steun zouden krijgen. Dat verdienen ze
zeer. Ik zie in het Europees Parlement, landelijke, Provinciale en lokale politiek veel vrouwen
die Hun politieke loopbaan via onze cursussen bij PSC zijn begonnen. Hulde voor PSC.

Vrouwenpodium “Op weg naar een duurzame arbeidsmarkt”
Op 11 september 2017 was het weer Prinsesjesdag en dus weer een Vrouwenpodium bijeenkomst. Ruim 70 deelnemende vrouwen waren hierbij aanwezig. Het vrouwenpodium is een
initiatief van de FNV, de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) en migrantenorganisaties met als
doel in de landelijke politiek meer aandacht te generen voor de positie van vrouwen en de onderwerpen die vrouwen belangrijk vinden. Een dag waarop het maatschappelijk middenveld
emancipatie en de politiek elkaar ontmoeten en in gesprek gaan. Met dagvoorzitter Dieny
Scheffer.
Het thema van deze bijeenkomst “Op weg naar een duurzame arbeidsmarkt”.
Dat gebeurde aan de hand van een zeer informatieve inleiding van prof. dr. Joop Schippers,
hoogleraar Arbeidseconomie aan de Universiteit van Utrecht.
Joop Schippers begon met uit te leggen wat een duurzame arbeidsmarkt is. Dat is als er een
stabiel evenwicht is tussen individueel welbevinden (mensen werken met plezier, blijven er
gezond bij en houden het tot op hoge leeftijd vol), economische effectiviteit en maatschappelijke relevantie. Die balans is er nu niet. De arbeidsmarkt is ook nog lang niet “genderproof”.
Er zijn nog steeds beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen voor hetzelfde werk, vrouwen werken massaal in deeltijd, veel meer vrouwen dan mannen zijn niet economisch zelfstandig, werk en zorg zijn moeilijk te combineren en er is een glazen plafond en een glazen
muur. Het percentage vrouwen dat economisch zelfstandig is loopt op maar gaat zo langzaam
dat, naar verwachting, pas in 2070 bereikt wordt dat er evenveel vrouwen als mannen economisch zelfstandig zijn. Er zijn goede voorzieningen voor mensen die door een handicap of
leeftijd niet kunnen werken, maar de voorzieningen vormen ook een valkuil waar mensen niet
meer uit kunnen komen.

Formeel is deeltijd goed geregeld, maar in de praktijk is het een grond voor uitsluiting: doorstroming wordt vaak geblokkeerd. In 2000 zijn in Lissabon afspraken gemaakt om het potentieel van onder meer vrouwen en ouderen meer te benutten. In praktijk is er nog steeds van
onderbenutting sprake. Vrouwen moeten eerst bewijzen dat ze iets kunnen; van mannen wordt
aangenomen dat ze het wel kunnen (of ze roepen het zelf).
Hoe brengen we de duurzame arbeidsmarkt dichterbij?
Hierbij is ''samen” het sleutelwoord op weg naar een duurzame arbeidsmarkt. Samen verantwoordelijk voor de onderkant van de arbeidsmarkt, b.v. door de inzet van basis- of participatiebanen. Samen verantwoordelijk voor zorg. Samen verantwoordelijk voor duurzame inzetbaarheid, Onderwijs is van prioritair belang: “een leven lang leren”.
Hierna volgde een boodschap van de voorzitter van de NVR Nenita La Rose die bij deze bijeenkomst niet aanwezig kon zijn.
Als laatste een paneldiscussie met de politiek en het maatschappelijk middenveld. In het panel
namen deel Jan-Nico Appelman (CDA), lid va het college van Gedeputeerde Staten van de
provincie Flevoland; Kathalijne Buitenweg (Groen Links), ex Europarlementariër, nu lid van
het College van de Rechten van de Mens en voorzitter van de branchevereniging van maatschappelijke kinderopvangorganisaties; Tanja Jadnanansing (PvdA), ex Tweede Kamerlid, nu
manager van het Albeda College Rotterdam; Maïta van der Mark (SP), ex-wethouder Sociale
en Economische Zaken in Diemen, nu ondersteuner van gemeentes in Oost-Oekraïne op het
gebied van burgerparticipatie; Reshma Roopram (PvdA), fractievoorzitter in de gemeenteraad
van Barendrecht; en Paul Schnabel (D66), ex directeur Sociaal en Cultureel Planbureau, nu
hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en lid van de Eerste Kamer. Hierbij kreeg het publiek
de gelegenheid om mee te praten.
Voor het gehele verslag zie: www.nederlandsevrouwenraad.nl
“verslag Vrouwenpodium bijeenkomst” Namens PSC was Jacqueline Broer hierbij aanwezig.

Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK
De komende periode heeft de NVVH als thema: “Vrouw als consument”
Met als belangrijkste onderwerp voedsel als koop- en eetgedrag.
De verpakking, gezonde voeding en wat doen met het afval?
Met dit thema hopen de leden van de Denktank een bijdrage te leveren aan een bewust koopeetgedrag.
Meer informatie over Koninklijk NVVH Vrouwennetwerk www.nvvh.nl
De Nederlandse Vrouwenraad, Passage, Vrouwen van Nu, Koninklijk NVVH
Vrouwennetwerk en Zonta Nederland organiseren het Symposium
“Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid” , Dit symposium is het initiatief van vijf
vrouwenorganisaties in Nederland met een achterban van circa één miljoen vrouwen, die
aandacht vragen voor veiligheid van vrouwen en meisjes in opvanginstellingen voor
vluchtelingen.
Deze bijeenkomt op maandag 2 oktober 2017 te Utrecht.

Voor u gelezen!
Oproep nominaties Joke Smitprijs 2017
Minister Jet Bussemaker (Emancipatie) doet een oproep om kandidaten voor te dragen voor
de Joke Smitprijs 2017. Deze regeringsprijs gaat elke twee jaar naar personen of organisaties
die zich inzetten op het gebied van vrouwenemancipatie. Op 11 december 2017 zal de Joke
Smitprijs worden uitgereikt in Amsterdam. Het gaat om twee prijzen, een oeuvreprijs en een
aanmoedigingsprijs.
Oeuvre: De oeuvreprijs gaat naar een persoon of initiatief, die een succesvolle, fundamentele
bijdrage levert of heeft geleverd aan de positie van vrouwen in de Nederlandse samenleving,
gedurende een langere tijd. De winnaar van de oeuvreprijs, die bepaald wordt door de jury,
ontvangt een kunstwerk en een bedrag van €10.000
Aanmoediging: Voor de aanmoedigingsprijs komen personen of initiatieven in aanmerking die
zich recentelijk hebben ingezet om een inspirerende/succesvolle bijdrage te leveren aan het
verbeteren van de positie van vrouwen in Nederland. De aanmoedigingsprijs is een publieksprijs en wordt bepaald door een online verkiezing. Aan deze prijs is een bedrag van €1000
verbonden.
Joke Smit: De prijs is vernoemd naar feminist, politica en journalist/publicist Joke Smit (1933
– 1981). Met haar artikel ‘Het onbehagen bij de vrouw' (1967), gaf ze precies 50 jaar geleden
het startsein voor de tweede feministische golf in Nederland.
Nomineren: Kandidaten aandragen voor de Joke Smitprijs 2017 (een persoon, initiatief of organisatie) kan iedereen vanaf nu doen tot 13 oktober 2017 via www.jokesmitprijs.nl
Jury: De nieuwe jury bestaat uit Eva Jinek (voorzitter), Anna Nooshin (ondernemer en modeblogger), Dylan van Rijsbergen (publicist), Belle Derks (hoogleraar sociale- en organisatiepsychologie) en Hassnae Bouazza (journalist). Verantwoordelijk Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap

Plaatselijk / Regionaal nieuws
Politieke Scholing voor vrouwen, werkgroepen
PSC Gulpen-Wittem
Geldermalsen: info www.pscgeldermalsen.nl
Limburg: www.kvg-limburg.nl
PSC Eijsden-Margraten
Zij-Actief Kring Zuid-Oost
Wilt u uw programma op onze website stuur dan een mail naar: psc@politiekescholing.nl
Meer info op de www.politiekescholing.nl

Informatie
Regelmatig ontvangt PSC hele interessante Nieuwsbrieven van o.a.
- De Nederlandse Vrouwen Raad
- Vrouwenbelangen
- Stichting Hundustani
- Henriette van Lyden lezingen, georganiseerd door Min. Van Buitenlandse Zaken
- European Women’s Lobby
- Women Inc. is het netwerk voor vrouwen, die zichzelf en elkaar willen versterken. En
de positie van alle vrouwen in Nederland.
- Digi Dona Daria
- Atria is het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis

Doneren
Om ook PSC te ondersteunen zijn ook donaties van harte welkom op onze bankrekening
NI61INGB0002991275 t.n.v. Stichting Politiek Scholings Centrum.

Vrijwillige bijdrage

Hebt u er wel eens aan gedacht dat schenkingen aan een ANBI instelling gunstig zijn voor
uw inkomsten belasting.
Sinds 1 januari 2008 heeft PSC een ANBI erkenning. ANBI staat voor Algemeen Nut Beoogde
Instelling. Het ministerie van Financiën bepaalt of een goed doel een ANBI erkenning krijgt.
Het criterium waar een ANBI tenminste aan moet voldoen is dat minimaal 90 procent van de
activiteiten gericht moeten zijn op het algemeen belang. Erkenning als ANBI instelling geeft
een extra waarborg voor de betrouwbaarheid van de organisatie.

Opstapcursus

PSC wil graag kandidaten een opstapcursus aanbieden zodat er veel meer vrouwen
informatie hebben om gemotiveerd te kiezen, PSC neemt zelf geen politiek standpunt in.
Doel: gelijke deelname en invloed van vrouwen en mannen in de politiek en het openbaar
bestuur.
PSC is uniek in haar doelstelling om vrouwen politiek bewust te maken van
politiek en er aan deel te nemen, zonder dat zij al gebonden zijn aan politieke
richting of partij

21 maart 2018 gemeenteraadsverkiezingen
maak vrouwen zichtbaar
NU

Meer inbreng door vrouwen:

- Verkiezingsprogramma’s worden opgesteld
- Selectiecommissies samengesteld met vrouwen!
- Kandidatenlijsten met veel vrouwen!
- Vrouwelijke lijsttrekkers
- Vrouwelijke raadsleden
-Vrouwelijke onderhandelaars
- Vrouwelijke wethouders
BEREID U VOOR EN DOE MEE

Van de redactie
Laat ons uw activiteiten en meningen weten, zodat we er aandacht aan
kunnen besteden in de Nieuwsbrief en op de website
www.politiekescholing.nl
Wij doen ons best u op de hoogte te houden. Stelt u prijs op het blijven
ontvangen van de Nieuwsbrief en uitnodigingen van evenementen, dan
hoeft u niets te doen. Wel graag uw actuele e-mailadres blijven doorgeven!
Wilt u geen nieuws meer ontvangen, laat u ons dat dan per e-mail weten:
psc@politiekescholing.nl

