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maart 2017 verkiezingen leden Tweede Kamer
Tijd voor uw inbreng: word lid van een politieke partij!!!
De verkiezingsprogramma’s worden opgesteld en er vinden gesprekken plaats met
kandidaten voor op de lijsten.

Bestuur
Vanwege andere activiteiten heeft Janny Sakko haar werkzaamheden bij PSC moeten
beëindigen. Bij het bestuur van de NVVH heeft zij haar besluit neergelegd en Janny hoopt
dat ze iemand kunnen vinden voor opvolging.
Janny wenst ons nog alle goeds toe met onze werkzaamheden voor PSC.
Janny, wij danken je hartelijk voor je inzet voor PSC: je positieve reacties, hulp bij de diverse
excursies, …..
Veel sterkte.
Politica, laat jouw vrouwelijke leiderschapskwaliteiten stralen! – 11 tips
"Nou ik ben helemaal geen manager of zo hoor. En ik hoef ook echt geen fractievoorzitter of
minister te worden of zo.” Dat hoor ik af en toe wanneer ik trainingen geef aan vrouwen in
de politiek. En toch kan iedereen vanuit zijn of haar positie (binnen of buiten de politiek)
leiderschap tonen. Daar hoef je echt geen manager of minister voor te zijn! Je kunt
leiderschap tonen gewoon doordat je doet wat jij belangrijk vindt. Doordat je bijdraagt aan
een mooiere samenleving vanaf de plek waar jij zit. Of dat nu is als kleuterjuf, als
ondernemer of als politica.
Onlangs mocht ik weer een groep vrouwen de workshop “Boost jouw vrouwelijk leiderschap”
geven. Deze keer bij het Els Borst Netwerk van D66. Zo gaaf om met zoveel #vrouwenpower
samen te ontdekken wat dat nu eigenlijk is, vrouwelijk leiderschap en waarom vooral deze
haantjeswereld wel wat feminiteit kan gebruiken. Ook deze groep maakte weer 11 tips over
hoe je aan de slag kunt met jouw eigen vrouwelijke (of eigenlijk feminiene)
leiderschapskwaliteiten in een politiek-bestuurlijke omgeving.
Het resultaat? 11 tips! Welke spreekt jou het meeste aan? Laat een reactie achter op
https://www.facebook.com/IreneJanssenEnJij/

Irene Janssen is gelukslobbyist en helpt vrouwen in de politiek-bestuurlijke wereld om hun
vrouwelijk leiderschap in te zetten voor een mooiere samenleving. Naast groepstrainingen en
individuele coaching ontwikkelde ze een online programma voor de politica die haar droom in
actie wil zetten, kijk voor meer informatie hier: http://www.mijndroominactie.nl

Het Europees Parlement in Brussel, georganiseerd door PSC
Ook in 2016 willen wij voor groepen die geïnteresseerd zijn voor een bezoek aan het
Europees Parlement een reis organiseren. Aanmelding psc@politiekescholing.nl
Voor verslagen van onze vorige reizen zie onze website

Vrouwenstemmen in de raad

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. Mannen vertonen vaker “haantjesgedrag” terwijl vrouwen vaak van de
inhoud zijn en meer geneigd zijn tot samenwerking. 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. Zie voor het gehele rapport website: Atria, Vrouwenstemmen in de raad.
Namens PSC was Jacqueline Broer hierbij aanwezig.

VROUWENBELANGEN
Op 20 december kreeg PSC het droevige bericht van het overlijden van Annemarie NijenhuisHasselman. Annemarie maakte voor vrouwenbelangen veel grafieken en tabellen. Acties
daarbij waren M/V 50/50 van de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap, Stem eens op een Vrouw en de Voorkeurstemmen-acties.
Ze adviseerde vooraf bij landelijke verkiezingen op welke vrouw op de lijst je moest stemmen
om het totaal aantal vrouwen per politieke partij omhoog te krijgen. Op 30 december namen
wij afscheid van Annemarie. Van PSC was Jacqueline Broer hierbij aanwezig.

In 2015 heeft Vrouwenbelangen geprotesteerd tegen een wet die is uitgevaardigd voor kleine zelfstandige. ZZP-ers worden ongelijk behandeld door de belastingdienst. Dit pakt heel
nadelig uit voor vrouwelijke ZZP-ers. Kleine zelfstandige in de zorg kwamen door deze wet in
de problemen, omdat ze niet langer twee jaar bij één baas mogen werken. Juist de mensen
die getroffen werden door de WMO moesten als ZZP-er verder. Vrouwenbelangen heeft brieven gestuurd en de wet is ingetrokken. Nu is er een nieuwe wet. Deze wet legt de bewijslast
bij de opdrachtgever, de werkgever wordt daardoor voorzichtig met het geven van opdrachten. Vrouwenbelangen doet een oproep om te kijken naar negatieve gevolgen in ieders omgeving en dit te melden aan hen.
Op 16 januari 2016 is tijdens de Algemene Ledenvergadering na een schriftelijke stemming
over de kandidatuur voor het voorzitterschap is Artemis Westenberg als voorzitter voor een
periode van drie jaar gekozen. De vacature: secretaris is niet vervuld. Jacqueline Broer was
bij deze vergadering aanwezig. Meer info op www.vrouwenbelangen.nl

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
GELIJK = ANDERS
Kijk eens op de site www.gelijkisanders.nl
Voor elke maand staat een ander onderwerp centraal

lNederlandse Vrouwen Raad
Op 21 mei vond de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vrouwen Raad plaats.
De NVR was te gast in Rotterdam bij 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
Afscheid Lotte Wouters van de Nederlandse Vrouwenraad
Met de volgende projecten hebben we 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 je zeer prettig. Voor PSC als kleine organisatie is
het voor ons op die manier mogelijk om met veel projecten mee te doen.
Wij willen je hartelijk danken!

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

Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK
KONINKLIJK NVVH-VROUWENNETWERK is actueler dan ooit!
KONINKLIJK NVVH-VROUWENNETWERK, voorheen Nederlandse Vereniging Van Huisvrouwen, bestaat al 100 jaar en is nog steeds springlevend. Zij biedt haar leden een baken in
een drukke maatschappij.
KONINKLIJK NVVH-VROUWENNETWERK is een landelijke vrouwenvereniging, met een algemeen bestuur en afdelingen in het hele land. Het Centraal Bureau geeft alle ondersteuning
die nodig is.
De doelstellingen van KONINKLIJK NVVH-VROUWENNETWERK
 Het behartigen van de belangen van de vrouw in de maatschappij.
 Het bevorderen van de emancipatie van haar leden door activiteiten op het gebied
van vorming, ontwikkeling en creativiteit.
 Het stimuleren van de participatie van de vrouw als volwaardig lid van de samenleving.
 Het opkomen voor de belangen van de consument in de breedst mogelijke zin.
De Vereniging kiest geen partij op levensbeschouwelijk gebied en onthoudt zich van partijpolitiek.
http://www.nvvh-vrouwennetwerk.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

maak vrouwen zichtbaar

Meer vrouwelijke
- Tweede Kamerleden
- Burgemeesters
- Commissarissen van Koning

2018 maart gemeenteraadsverkiezingen

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

