POLITIEK SCHOLINGS CENTRUM
Politiek en bestuur voor vrouwen

PSC
Politiek Scholings Centrum
voor vrouwen in politiek & samenleving

NIEUWSBRIEF
NIEUWSBRIEF
Winter 2016

De digitale Nieuwsbrief voor werkgroepen PSC, gerelateerde vrouwenOrganisaties NVVH-Vrouwennetwerk, VVAO, Vrouwenbelangen en
individuele geïnteresseerden van diverse afkomst.
Redactie:
Website:
Redactieraad:
Secretariaat:
Postadres:

maria.overtoom@hotmail.com

www.politiekescholing.nl

bestuur PSC
psc@politiekescholing.nl
Groenoord 140
2401 AH Alphen aan den Rijn
Bankrekeningnummer: NL61INGB0002991275
t.n.v. Stichting Politiek Scholings Centrum

Inhoud:
- bestuur
- Nederlandse Vrouwenraad
- maart 2017 verkiezingen leden Tweede Kamer

- 100 jaar Kiesrecht

Landelijk bestuur
Maria Overtoom
Jacqueline Broer

voorzitter
penningmeester / secretariaat

Irene Jansen
Petra Kepler

Leonie van Gils
Nanda Baldew

Ondersteuning
Fazila Abdullatif

15 maart 2017 verkiezingen leden Tweede Kamer
Tijd voor uw inbreng: word lid van een politieke partij!!!
De verkiezingsprogramma’s zijn opgesteld en de kandidatenlijsten bekend.
15 maart de gelegenheid om vrouwen te ondersteunen: STEM OP EEN VROUW

Bestuur
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.

Het Europees Parlement in Brussel, georganiseerd door PSC
PSC is zeer verheugd om weer een leuke en interessante excursie te organiseren.
CDA Europarlementariër, Esther de Lange wil ons graag ontvangen in Brussel op vrijdag 12
mei 2017. We gaan in gesprek met Esther de Lange en gebruiken een lunch in het
bezoekersrestaurant van het Europees Parlement. Na de lunch brengen we een bezoek aan
het Parlementarium, het bezoekerscentrum van het Europees Parlement. Hierna vertrekken
we met de bus naar de Grote Markt waar u gezellig kunt winkelen of op eigen gelegenheid
iets kunt nuttigen. In de bus kunt u ook uw eigen broodje eten. Om 18.00 uur haalt de bus
ons op en rijden we terug naar huis.
In verband met de veiligheid moet ruim van tevoren een deelnemerslijst opgestuurd worden,
waarop van alle deelnemers volledige naam (achternaam en voornamen,

conform gegevens in het paspoort of ander identiteitsbewijs), adres,
postcode en woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en emailadres.
Wilt u deze gegevens bij uw aanmelding vermelden?
De kosten voor deze excursie bedragen € 50,00. Opstapstations zijn station Utrecht 7.30 uur.
De tweede opstapplaats is station Breda 8.45 uur.
Liefs zo spoedig mogelijk aanmelden bij: psc@politiekescholing.nl
U kunt de kosten overmaken op onze rekening bij NL61INGB0002991275 ten name van:
Stichting Politiek Scholings Centrum te Alphen aan den Rijn onder vermelding van:
excursie Brussel.
U bent definitief ingeschreven als het bedrag bij ons binnen is, daarna ontvangt u een
bevestiging en verdere informatie. Voor verslagen van vorige reizen zie onze website.

Nederlandse Vrouwen Raad
Als de afvaardiging naar de NVR, waar PSC als landelijk opererende Stichting deel van uit
maakt, treedt Jacqueline Broer op als onze vertegenwoordiger. De NVR organiseert zeer
regelmatig bijeenkomsten in samenwerking met andere organisaties.
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? Daarbij kwamen veel
aanbevelingen naar voren. Het complete verslag is te lezen op
www.nederlandsevrouwenraad.nl
Op 24 november 2016 vond de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vrouwen
Raad plaats.
Tijdens de vergadering zijn twee nieuwe lidorganisaties gepresenteerd. Women’s business
Initiative International: WBII is een internationale organisaties voor vrouwen met een eigen
bedrijf. WBII is gevestigd in Nederland en veel van haar leden zijn Expats. En ZijActief Limburg: ZijActief bestaat al 85 jaar, van oorsprong een boerinnenbond. ZijActief wilt haar blik
verruimen en zich niet alleen tot de plattelandsvrouwen richten maar ook tot de werkende
vrouwen. ZijActief heeft veel afdelingen en deze werken autonoom. Beide lidorganisaties
werden welkom geheten.
Marije Cornelissen, vrouwenvertegenwoordiger 2016, kon helaas niet bij de vergadering aanwezig zijn om haar ervaringen bij de AVVN in New York te vertellen. In oktober heeft zij haar
speech over vrouwen en klimaatverandering gegeven bij de Algemene vergadering van de
Verenigde Naties. Tonny Filedt Kok las daarop de brief van Marije voor aan de leden. In de
brief vertelde Marije over het geven van de speech, haar dagen in New York, maar ook over
haar nieuwe functie als directeur van Nationaal comité UN Women Nederland. Na de brief
werd het filmpje van Marije haar speech vertoond aan de zaal.
Na de speech van vrouwenvertegenwoordiger 2016 werd de vrouwenvertegenwoordiger
voor 2017 voorgedragen. Jamila Aanzi is namens de NVR voorgedragen als vrouwenvertegenwoordiger 2017. De positie van vrouwen in een wereld waarin arbeid en arbeidsomstandigheden sterk veranderen, dat is het thema waarover Jamila Aanzi regeringsleiders in de
Verenigde Naties volgend jaar gaat toespreken. Als Vrouwenvertegenwoordiger zal zij in oktober 2017 deel uitmaken van de Regeringsdelegatie naar de Algemene Vergadering van de
VN. Met haar thema sluit Jamila aan bij een belangrijk agendapunt van de 61 e Commission
on the Status of Women die in maart 2017 in New York plaatsvindt: Women’s economic empowerment in the changing world of work.

Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis
Donderdag 27 oktober 2016 praatte de Tweede Kamer met minister Bussemaker over het
emancipatiebeleid. In een brief aan de emancipatiewoordvoerders in de Tweede Kamer pleit
Atria voor:
- Een betaald en flexibel ouderschapsverlof voor vaders van tenminste acht weken.
Hiermee kan de regering uitdragen dat een gelijke taakverdeling tussen vaders en
moeders de nieuwe norm is, waarbij betrokken vaderschap de noodzakelijke
waardering krijgt.
- De ontwikkeling van prevalentieonderzoek in Nederland naar huiselijk geweld dat qua
methodiek aansluit bij gangbare internationale surveytechnieken, zodat de
uitkomsten betrouwbaar en vergelijkbaar zijn. Verder wijst Atria erop dat
gendersensitief prevalentieonderzoek met aandacht voor achtergrondkenmerken van
daders en slachtoffers noodzakelijk is om te voldoen aan bepalingen uit het Verdrag
van Istanboel.
- Een actieve rol van de overheid in de bevordering van een genderinclusieve
werkomgeving binnen STEM-sectoren (Science, Technology, Engineering &
Mathematics). Hierbij dient rekening te worden gehouden met arbeidsvoorwaardelijke

wensen van vrouwelijke en mannelijke technici, zoals ouderschapsverlof,
kinderopvang, thuis- en deeltijdwerken en flexibele werktijden.
- Het belang van het onderzoeken en erkennen van de diversiteit van transmensen. In
het Actieplan T van Transgender Netwerk Nederland en CAOP lijkt de nadruk vooral
te liggen op mensen die kiezen voor een (volledige) lichamelijke sekse-transitie. Feit
is dat ook mensen die genderambigu zijn op school of op de werkvloer in de
problemen kunnen komen. Voor meer informatie www.atria.nl
- Uit de Nieuwsbrief van Atria

VN-verdragcomité voelt minister Bussemaker aan de tand over VNVrouwenverdrag
Minister Jet Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) is op 10 november 2016 flink
aan de tand gevoeld door de leden van het VN-verdragcomité, ook wel het CEDAW-comité
genoemd. Ze werd ondervraagd over de naleving van het VN-Vrouwenverdrag door de
Nederlandse regering. Talloze onderwerpen kwamen aan bod; Minister Bussemaker had een
hele kluif aan het spervuur van kritische vragen van het CEDAW-comité. Dit comité bewaakt
de toepassing van het VN-Vrouwenverdrag van alle landen die dit verdrag hebben
geratificeerd. Er werden complimenten gegeven voor de vooruitgang die is geboekt, maar er
was ook veel kritiek. Een aantal onderwerpen die aan bod kwamen, Vrouwelijke
hoogleraren, Vrouwen in politiek en wetenschap, Stereotyperingen en
Gezondheidszorg voor transgenders en intersekse personen. Meer informatie
http://nieuws.nl/economie/20161114/vn-verdragcomite-voelt-minister-bussemaker-aan-tandvn-vrouwenverdrag en www.vn-vrouwenverdrag.nl

VROUWENBELANGEN
Diverse informatie op www.vrouwenbelangen.nl

100 jaar (vrouwen)kiesrecht van 2017 tot 2019
Door vele organisaties 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.

GELIJK = ANDERS
Kijk eens op de site www.gelijkisanders.nl voor elke maand staat een ander onderwerp centraal
Juist NU vrouwelijk leiderschap!
Voor een gelukkigere samenleving hebben we MEER vrouwelijk leiderschap nodig. Weten
waarom? Schrijf je dan nu in voor de 3 live lunch video’s die Irene Janssen in december
maakt. De eerste video is direct na inschrijving al beschikbaar! En woensdag aanstaande om
12:30 vertelt Irene meer over een hoe we allemaal bij kunnen dragen aan een gelukkigere
samenleving. Kijk hier (en schrijf je direct in):
www.irenejanssen.nl/vrouwelijkleiderschap
Irene Janssen - gelukslobbyist
Kurdistan WomenUnion( KWU)
10 december 2016 was een bijzondere en indrukwekkende dag. Het was het 64 jaar bestaan
van Kurdistan WomenUnion( KWU): de scholen, de Soroptimisten Goeree Overflakkee club
en anderen kurdische vrouwen en mannen zijn in het zonnetje gezet voor hun inzet en hulp.
De scholen Prins Maurits, Bosseschool en Wegweizer in Middelharnis, de Zomerlandschool in
Stillendam hebben vanaf 2014 de vluchtelingen in Koerdistan geholpen door geld en
goederen in te zamelen. Tussen de aanwezigen waren De Irakese Ambassador Saiwan
Barzany , oud ambassador van Nederland in Irak, vertegenwoordiger van Kurdistan overheid
in Brussel en veel lieve mensen van NL en buiten NL. Kurdistan Women Union is een
organisatie die werkt voor belangen en rechten van vrouwen in Europe en ook in Kurdistan,
De oorspronkelijke moederorganisatie is op gericht op 11-12-1952 in Kurdistan-Irak, en die is
nog steeds erg actief . KWU-Europe, die op 9-2-2007 in Nederland gevestigd is, een tak van
deze organisatie. contact 0686066015 kwuoe2007@hotmail.com
hartelijk dank en veel succes
Fazila Abdullatif

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 is een landelijke vrouwenvereniging, met een algemeen bestuur en afdelingen in het hele land. Het Centraal Bureau geeft alle ondersteuning
die nodig is. PSC heeft geïnformeerd naar opvolging voor Janny Sakko
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.
- 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
Programma’s worden opgesteld
Kandidaten zullen worden benaderd
Tijd om u inzetten voor de gemeenschap

Het bestuur van PSC wenst U allen
Warme en Liefdevolle kerstdagen
en veel geluk voor 2017

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

