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Onderwerp: Stand van zaken'Tiering 100 jaar Vrouwenkiesrecht

Geachte voorzitter/leden,

Op basis van het initiatiefvoorstel "Viering 100 jaar Vrouwenkiesrecht", dat op

woensdag 9 november 2016 is aangenomen in PS, is eind 2O17 en (bestuurlijke)

werkgroep en een (ambtelijke) projectgroep van start gegaan om uitvoering te geven

aan dit voorstel.

Het initiatief behelst 3 doelstellingen: viering 100 jaar vrouwenkiesrecht, werken aan
(brede) bewustwording en het bevorderen van een meer representatieve afspiegeling
van de bevolking in de Drentse politiek.

Conform de afspraken in Statenstuk 2016-754 "Viering 100 jaar vrouwenkiesrecht;
vrouwen in de Drentse politiek" was voor 22 november 2O17 een statenontmoeting
belegd. ln deze statenontmoeting zouden de statenleden meegenomen worden in de

resultaten van 2017 en zou er gezamenlijk gekeken kunnen worden naar de
activiteiten in 2018.

Tot haar grote teleurstelling heeft de werkgroep "Vrouwen Kiezen" moeten besluiten
deze statenontmoeting af te blazen wegens te weinig belangstelling.

Om PS toch mee te nemen, rapporteren we daarom per deze brief



Terugblik 2017, jaar van inzicht krijgen

Om de doelstellingen te realiseren, zijn in 2017 een zevental activiteiten ontwikkeld en

uitgevoerd:

Startbiieenkomsten I maart. lnternationale Vrouwendaq
lnterne bijeenkomst voor medewerkers provincie Drenthe en externe
bijeenkomst in het Atlastheater in Emmen voor Statenleden met lezingen door
resp. Esmeralda Tijhof en Hoogleraar Mineke Bosch in het kader van de

vrouwengeschiedenis, algemeen en meer specifiek vrouwen in de politiek.

Mineke Bosch is op verzoek opnieuw uitgenodigd voor de Statenontmoeting in
november.
ln het Atlastheater was Vrouwen Kiezen aanwezig met een stand tijdens het
event van de SmaartgroepEmmen.

Doel: viering en bewustwording
Aantal aanweziqen: 30 medewerkers en 30 statenleden

Films en panelqesprek tiidens lnternationaal Filmfestival Vrouw en film
Vertoning van historisch beeldmateriaalover kiesrecht, actie voeren en

vrouwen in de politiek. Over de films en hun persoonlijke eruaringen werd het
panel, bestaande uit AEnes Mulder (kamerlid CDA), Mirjam Pauwels
(wethoude) en lneke van Gent (voormalig kamerlid) bevraagd door Wouke
van Scherrenburg.

Doel: viering, bewustwording en beweging
Aantal aanweziqen: 40

Workshops "Wervinq" en "Kieskeuriq; Raden en Staten hoe werkt het?" i.s.m.
Prodemos
Workshop "weruing" voor Drentse politieke partijen;techniek van weruing
algemeen en specifiek de werving van vrouwen

Doel: bewustwording en beweging
Workshop "raden en staten" voor politiek geihferesseerde vrouwen
Doel: beweging
Aantal aanwezigen: beide workshops 15 deelnemers

Biidraqe aan Festival der Aa en installatie ambassadeurs
Korte presentatie en "stemronde" Vrouwen Kezen voor publiek en culturele
secfor en de installatie van 12 van de 24 ambassadeurs van Vrouwen Kiezen
Doel: viering en bewustwording
Aantal aanweziqen: 150 gasten uit de culturele sector en maatschappelijke
organisaties

Biidraqe aan Entre Nous, Frederiksoord
Deelname aan debat'Welke vorm van democratie past bijde toekomstige
samenleving, zoals die zich lijkt te ontwikkelen?" en informatiestand op het
terrein

Doel: bewustwording

Aantal aanweziqen: 30



Vrouwen Kiezen debat "LHBT in de litiek" ism COC Groninqen/Drenthe
Debat tijdens de Regenboogweek door HBO studenten over LHBT in de
politiek met stellingen specifiek gericht op vrouwen.
Doel: beweging en bewustwording (jeugd)

Aantal aanweziqen: 25 w.v. 15 scholieren

Eindeiaarsborrel

Een borrel om alle vrouwen in Drenthe, die politiek actief zijn of dit willen
worden, in het zonnetje te zetten.

Doel: publieksevenement, viering en beweging
Aantal aanwezigen: ca. 60 dames

Wat heeft 2017 opgeleverd? Wat zijn de bevindingen?

Plus

een enorm netwerk; contacten en lijnen met diverse vrouwenorganisaties,
organisaties, die werken aan stimuleren politiek en emancipatie, individuele
vrouwen, die zich hard maken voor het thema, politieke partijen in Drenthe,
maatschappelijke oiganisaties, politiek geinteresseerde vrouwen, griffies en

raadsleden van de Dlèntse gemeenten

naamsbekendheid; door de activiteiten, maar ook door de eigen website en

facebookpagina en andere social media
ca. 30 namen op papier van vrouwen die mogelijk politiek actief willen worden
(inmiddels weten we dat in ieder geval 3 vrouwen zich naar aanleiding van
bijeenkomsten verkiesbaar hebben gesteld)

26 ambassadeurs (grotendeels van naam)
contact met gemeenten en Drentse politieke partijen over het thema
aandacht van de pers rondom thema/initiatief (DvhN/RTV Drenthe)

Min

niet iedereen is vanzelf enthousiast en gaaUwil/kan mee
thema heeft voor velen geen prioriteit

de betrokkenheid van PS is wisselend
enorme tijdsdruk (effectief maar I maand per jaar beschikbaar) en belasting
rondom de evenementen
soms tegenvallende opkomst bij publieksevenementen of niet de juiste

doelgroep

externe communicatie vraagt deskundigheid en zware inzet op dit punt;

aangezien dit afdoende was, werken we nauw samen met een externe
adviseur/landelijke journaliste

Jaarprogramma 2018, jaar van verkregen kennis b'ênutten

De werkgroep en projectgroep hebben in gezamenlijkheid een jaarprogramma voor
het tweede jaar (2018) opgesteld en een opzet gekozen. Deze treft u ter kennisgeving
in de bijlage aan.

Het plan is om enkele eigen bijeenkomsten te organiseren en daarnaast zoveel
mogelijk aan te sluiten bij reeds geplande publieksgerichte provinciale activiteiten en

bijzondere mijlpalen. Waar mogelijk organiseren we activiteiten in samenwerking met



onze externe partners. Mooie voorbeelden hiervan zijn de bijeenkomsten in maart en

april2018; "Oost Europese vrouwen op strategische topposities" i.s.m. Europa's

Rafelende Randen (ERR) en "Vrouwen van Nu Kiezen" met de Drentse afdeling
Vrouwen van Nu. Voorbeeld van bijzondere mijlpalen zijn de verkiezingen, die in
2018 en 2019 worden gehouden; resp. de gemeenteraadsverkiezingen en de
provinciale verkiezingen.

Wij blijven u informeren over de voortgang. Dit gebeurt in beginsel via de reguliere
P&C cyclus. Alleen wanneer wij u iets bijzonders te melden hebben, zoals nu in het

begin van het jaar, de terugblik en het jaarprogramma, zullen wij u per aparte brief
informeren.

Hoogachtend,

a

Roelie

þ!

Bijlage: jaarprogramma en opzet Vrouwen Kiezen 2018



Bijlage 1; jaarprogramma en opzet Vrouwen Kiezen 2018

Daturn I wat Voorwie

le helft 2018

Donderdag I
maart
Ochtend

Middag

21 maart

Donderdag 19

apr¡l- middag

Oktober

Juni

Training Politiek Actief provincies, Prodemos Geinteresseerde mannen en

vrouwen in Drenthe

lnternationale Vrouwendag

Op de koffie bij bijv. Roelie en Jetta, Alle medewerkers provincie

de werkgroep VK... (nog nader in te vullen) Drenthe

Flyer *) over VKlnt.Vrouwen Dag/"Stem Alle medewerkers provincie

strategisch Vrouw: meer vrouwen in de raad" op Drenthe
alle bureaus in provinciehuis + kleine attentie

Bijeenkomst VK ism ERR; Statenleden
ln gesprek met vijf vrouwen op strategische , Raadsleden
topposities uit landen als Georgië, Armenië e.a. Politieke partijen

Het betrçkken van een keynote speakervan Geinteresseerden
naaroen faam is nog in voorbereiding. Mogelijk
dat de dag nog een vervolg krijgt op 9 maart in het

teken van Europa en verschillende thema's die in
onze provincie spelen. Dit is ook nog in

voorbereiding.

G e m ee nte ra ad sv e rki ez,i n g e n

Bijeenkomst Vrouwen van Nu Kiezen
Program ma-onderdelen :

1. Uitreiking Daisy Stork Prijs (VvN)

2. Lezing Els Kloek (VvN)

3. Workshops VK:

bijv. presentatie (persoonlijke noot en emotie in
toespraken, Prodemos of spreken in het
openbaar, Wouke van Scherrenburg of
Presentatie pro in 2 uur, Noorderlink) - gunfactor
- stereotype opvoeding - stemcoaching -
weerbaarheid - profileren - effectief
communiceren - effectief
vergaderen/voorbereiden

Evenement "Bewust Vrouwen Kiezen"
(op basis van reeds voorbereide programma'

statenontm o eling 22-1 1 -20 1 7 )

Gultureel/gesch iedenis evenement
bijv. cultureel/geschiedenis "Vrouwen in de
Kolonie van Weldadigheid" (nog nader te bepalen) '

Leden VvN
Lijst met genodigden VK;
geïnteresseerde vrouwen

Statenleden

Raadsleden
Partij-besturen



November

December

Jongerendebat Hoogeveen ism Roelof van
Echten College

? Statenontmoeting

Traditionele eindejaarsborrel Alle politiek actieve vrouwen in
Drenthe

*) wellicht kan de flyer breder gebruikt worden in Drenthe

Aanpak algemeen
De activiteiten voor 2018 zijn grotendeels al in detail uitgewerkt. Waar we in 2017, het
jaar van de verkenning en onderzoek, ervoor gekozen hadden om aan te sluiten bij de

actualiteit van het moment en nog wat zoekende waren, gaan we nu meer focussen.
Dit maakt het programma sterker en leidt er toe dat we tijdiger en meer gedegen

kunnen voorbereiden. Dit kan nu ook, omdat we beter in beeld hebben om welke
subthema's het binnen het thema "Vrouwen in de politiek" gaat. Ook zal in 2018 meer
aandacht worden gegeven aan het effectief en regelmatig gebruik van (social) media
en inzet van specifieke communicatie-middelen.

Bewustwording en beweging
Naast het vieren van het feit, dat vrouwen 100 jaar vrouwenkiesrecht hebben, is

vooral ook het werken aan bewustwording bij zowel mannen als vrouwen een doel
van het programma. Hier zal qua inhoud/thema's, maar ook qua uitnodigingsbeleid en

deelname rekening mee gehouden worden. Het uiteindelijke wensbeeld van een meer
representatieve afspiegeling van de maatschappij in de politiek wordt in alles
meegenomen. Dit is ook de motivatie voor de keuze om 3 jaar lang aandacht aan het

thema te besteden; vieren kun je prima in 1 jaar, maar werken aan bewustwording en

beweging, vraagt meer tijd.

Onderzoek
Het programma wordt ondersteund, onderbouwd en gevoed vanuit onderzoek. Een

eerste quick scan om te komen tot een startdocument is uitgevoerd (opgeleverd 8

maart2017). Beknopte onderzoeksvragen: actuele stand (nulmeting) landelijk,
provinciaal, gemeentelijk en waterschappen en de motivatie van vrouwen om al dan
niet politiek actief te zijn of te worden.

Hier zijn een aantal interessante conclusies qua cijfers uit naar voren gekomen,

inzichten in motivatie en drempels bijvrouwen en aanbevelingen voor de werk- en
projectgroep m.b.t. het verminderen van deze drempels. Dit is nader opgepakt en

uitgewerkt. Ook hebben er twee focusgesprekken plaatsgevonden bij de gemeenten

Coevorden en Tynaarlo. Dit gaf mooie en nieuwe inzichten. Deze verdieping wordt in
20'1 8, na de gemeenteraadsverkiezingen, vervolgd.

Statenontmoeting
Afspraak is dat aan het eind van 2017, 2018 en 2019 er door middel van een

statenontmoeting verslag gedaan zou worden van de activiteiten en welke deze
opgeleverd dan wel bewerkstelligd hebben. Tevens vindt dan een tussenevaluatie
plaats: een terug- en vooruitblik. Zaken, die goed zijn gegaan, worden zo mogelijk
voortgezet en van zaken die minder goed zijn gegaan, wordt geleerd.

Zoals reeds aangegeven is de statenontmoeting van2017 niet doorgegaan, wegens
gebrek aan belangstelling en beraadt de werkgroep zich nog over een eventuele
statenontmoeting in 201 8.


