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Inleiding 

Aanleiding 

In 2017 is het 100 jaar geleden dat, via een grondwetswijziging, vrouwen in Nederland passief kies-

recht kregen en daarmee gekozen konden worden als volksvertegenwoordiger. In 1919 werd het kies-

recht uitgebreid met het actief kiesrecht, ofwel het stemrecht.  

 

Het thema ‘vrouwen in de politiek’ is nog steeds actueel; verhoudingsgewijs zijn er relatief weinig 

vrouwen actief in de (Drentse) politiek. Uit onderzoek blijkt dat er verschillende drempels zijn die 

vrouwen ervaren om politiek actief te zijn.  

 

In de jaren 2017, 2018 en 2019 vinden respectievelijk landelijke, gemeenteraads- en Provinciale  

Statenverkiezingen plaats.  

 

Bij elkaar reden voor een feestje en stil te staan bij het thema ‘viering 100 jaar vrouwenkiesrecht; 

vrouwen in de Drentse politiek’. Tegelijkertijd vormt dit een mooie aanleiding om aandacht te besteden 

aan  het relatief lage aantal vrouwen in de politiek en om door middel van bijeenkomsten vrouwen te 

enthousiasmeren voor de politiek. 

 

Op initiatief van de Statenleden Goettsch, Bakker, van der Tol en Siertsema is de werkgroep ‘100 jaar 

vrouwenkiesrecht’ opgericht. Deze werkgroep richt zich op de viering van het vrouwenkiesrecht en het 

hiermee aandacht vragen voor vrouwen in de politiek. Het initiatief is gericht op het bewerkstelligen 

van een meer representatieve afspiegeling van de bevolking in de politiek. Dit is een breed gedragen 

onderwerp dat lost staat van partijpolitiek.  

 

Het initiatief wordt gedragen door Gedeputeerde Staten (GS). Het initiatief en de bijbehorende activi-

teiten richten zich op vrouwen en mannen, want samen maken zij het politieke proces. Meer specifiek 

ligt de focus op het motiveren van vrouwen om actief te worden in de politiek en het in beeld brengen 

en waar mogelijk slechten van drempels die hieromtrent bestaan. Het initiatief is er op gericht om een 

meer representatieve verhouding te bereiken. Vrouwelijke politici, bestuurders en high potentials kun-

nen hierbij als voorbeeld en smaakmaker fungeren. 

 
Doelstellingen 

Doelstellingen van de viering van 100 jaar vrouwenkiesrecht zijn: 

- vieren van het vrouwenkiesrecht; 

- vrouwen enthousiasmeren voor een rol als politica;   

- de toegankelijkheid voor vrouwen in de Drentse politiek te vergroten (drempels slechten); 

- het versterken van de democratie door te komen tot meer representativiteit in de verhouding  

man-vrouw.   

 

Voorstel 

Het voorstel is om in de verkiezingsjaren 2017, 2018 en 2019 themagewijs in het voorjaar een 

spraakmakende bijeenkomst te organiseren. Naast deze jaarlijkse bijeenkomsten vinden jaarlijks en-

kele satellietactiviteiten op locatie plaats, zoals kleine oplopen of bijeenkomsten met bijvoorbeeld aan-

dacht voor de geschiedenis van vrouwen in Drenthe of de eerste vrouw in de Drentse Staten. De sate-

lietactiviteiten kunnen aansluiten bij bestaande activiteiten, zoals bijvoorbeeld het jaarlijkse filmfestival 

in Assen. Instellingen als musea, theaters of het Drents Archief kunnen hierbij betrokken worden. Met 

deze kleinere activiteiten vergroten we de spin off voor zowel het thema als voor (maatschappelijke 

organisaties in) Drenthe. Ieder najaar wordt door GS en PS teruggeblikt op de activiteiten van dat jaar 

om zo elk volgend jaar de bijeenkomsten optimaal vorm te kunnen geven. 
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De grote bijeenkomsten worden voorbereid met een QuickScan van bestaand onderzoek rond het 

thema ‘vrouwen in de politiek’. Eventueel wordt dit aangevuld met een nieuw onderzoek, bijvoorbeeld 

met een inventarisatie onder Drentse politica. De resultaten hiervan worden gebruikt bij bijvoorbeeld 

de workshops in de satellietbijeenkomsten.  

 

Het idee is om na de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2019 de ervaringen en resultaten te 

presenteren aan de nieuwe Staten. 

 

Aanpak 

Voor de jaren 2017, 2018 en 2019 wordt de volgende aanpak voorgesteld: 

- aan het begin van ieder jaar een spraakmakende bijeenkomst gericht op viering en inhoud van het 

vrouwenkiesrecht;  

- onderzoek naar het meer toegankelijk maken/ slechten van drempels door middel van een 

QuickScan;  

- in 2017 en 2018 ruim voor de zomer een bijeenkomst/workshop voor alle politieke partijen waarin 

aandacht wordt geschonken aan het werven van nieuwe kandidaten gericht op een grotere diver-

siteit;  

- verder jaarlijks enkele satelietbijeenkomsten waarin op inhoudelijke deelonderwerpen wordt inge-

gaan; 

- in 2017 en 2019 wordt het 100 jarig vrouwenkiesrecht, en wat daarmee samenhangt, onder de 

aandacht gebracht van een breed publiek. We streven daarbij naar samenwerking met de (regio-

nale) pers. Ook internet, bijvoorbeeld via het verspreiden van weergaves van TEDx Talks, kan 

worden ingezet; 

- in het najaar wordt door PS en GS teruggeblikt op de resultaten van de diverse activiteiten. Te-

vens wordt vooruitgekeken naar de activiteiten van het volgende jaar. 

 

Elk jaar krijgen de startbijeenkomsten een thema:  

 

 2017 Tweede Kamerverkiezingen: “jaar van inzicht verkrijgen” 

De volgende vragen komen centraal te staan: 

- Waarom is het goed als de volksvertegenwoordiging een afspiegeling is van de samenleving? 

- Wat motiveert vrouwen om in de politiek te gaan? 

- Welke drempels worden ervaren? 

Daartoe worden bijvoorbeeld de volgende activiteiten georganiseerd: 

- Een feestelijke, maar ook zeker inhoudelijke, bijeenkomst  in het begin van het jaar;  

- Voorafgaand aan de bijeenkomst zal een QuickScan naar de thema’s van de bijeenkomst worden 
verricht;  

- Er wordt gedacht aan het houden van interviews met vrouwelijke politici;   
- In april een breed toegankelijke workshop over het werven van kandidaten.  
 

 2018 gemeenteraadsverkiezingen: “jaar van verkregen kennis benutten”  

- In het begin van jaar een grotere bijeenkomst in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen; 

- Voorafgaand aan de bijeenkomst wordt het Drents Panel geraadpleegd en een QuickScan uitge-

voerd. Bijvoorbeeld voor een Drentse aanvulling op een bestaand onderzoek. De presentatie van 

de resultaten kan benut worden om reuring te genereren; 

- Diverse activiteiten over nader te bepalen thema’s; 

- Tevens kan worden gedacht aan het organiseren van TEDx Talks. Eén en ander wordt via de pers 

en internet kenbaar te maken aan een breed publiek; 

- In april wordt weer een workshop georganiseerd over werving en diversiteit. Ditmaal met het oog 

op de Statenverkiezingen in 2019; 
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 2019 Provinciale Statenverkiezingen: “jaar van oogsten en overdragen” 

Voorafgaand aan de verkiezingen een feestelijke bijeenkomst. Na de verkiezingen in maart wordt de 

balans  opgemaakt: hoeveel vrouwen zijn in 2019 actief in de Drentse politiek? Welke drempels kun-

nen we slechten zodat politiek actief zijn voor meer vrouwen aantrekkelijk en toegankelijk is gewor-

den? Welke vragen liggen nog op tafel? 

 
 

Advies  

1. In te stemmen met het initiatief voor het vieren van 100 jaar vrouwenkiesrecht. 

2. In te stemmen met de concept opzet voor activiteiten en planning en daarvoor in de jaren 2017, 

2018 en 2019 jaarlijks euro 40.000 beschikbaar te stellen. 

 

 

Meetbaar/Beoogd beleidseffect  

Het bevorderen van een  toename van het aantal vrouwen in de Drentse politiek waardoor een meer 

representatieve afspiegeling van de bevolkingssamenstelling is gerealiseerd. 

 

 

Argumenten  

1. Door in te stemmen met de viering van 100 jaar vrouwenkiesrecht, wordt op laagdrempelige en 

ludieke wijze aandacht besteed aan het thema vrouwen in de Drentse politiek. Daarmee wordt 

een podium geboden aan het (maatschappelijk) debat over de vertegenwoordiging van vrouwen in 

de politiek. 

2. Door in te stemmen met de opzet wordt gekozen voor een aanpak, met verschillende bijeenkom-

sten en waar nodig onderzoek, welke bijdraagt  aan de geformuleerde doelstelling. Door middel 

van deze aanpak worden vrouwen gemotiveerd en geënthousiasmeerd voor de politiek.  

 

 

Uitvoering 

Tijdsplanning  

In de uitvoering wordt de algemene aanpak aangehouden.  

Specifieke data zijn:  

- 15 maart 2017: Tweede Kamer verkiezingen 

- 21 maart 2018: gemeenteraadsverkiezingen 

- 20 maart 2019: provinciale statenverkiezingen  

 

Financiën 

Totale kosten € maximaal 120.000,-- 

Externe kosten €             - 

Kosten voor de provincie € maximaal 120.000,-- 

Uit het budget: GS-budget, Samenwerkend Drenthe, hoofdstuk Goed Bestuur, te verspreiden over de 

jaren 2017, 2018 en 2019. 
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Dit budget wordt o.a. ingezet voor de inhuur van sprekers, kosten voor locatie en catering, PR materi-

aal, fotograaf, geluidsinstallaties en  inschakelen van externe partijen voor kennis en expertise etc.  

 

Monitoring en evaluatie  

Na vaststelling van voorliggend initiatiefvoorstel vindt uitvoering plaats via een vast te stellen Begelei-

dingscommissie 'viering vrouwenkiesrecht'.  

 

Monitoring vindt plaats via de reguliere P&C-cyclus. In de jaarlijkse terugblikbijeenkomsten is tevens 

aandacht voor evaluatie en het gebruiken van de bevindingen hieruit voor het volgende jaar. 

 

Extern betrokkenen  

Mogelijke andere maatschappelijke partijen als Drents Archief, musea en (vrouwelijke) politici. 

 

Communicatie  

Per activiteit wordt bepaald welke communicatievorm het beste is.  

 

 
 
 
Assen, 14 oktober 2016 

Kenmerk: 41/SG/201602032 

 

 

 

 

 

De leden van de fracties van de PvdA, D66, VVD, CDA, GroenLinks, SP, Sterk Lokaal  en 50Plus 
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Provinciale staten van Drenthe; 

 

gelezen het voorstel van de fracties van de PvdA, D66, VVD, CDA, GroenLinks, SP, Sterk Lokaal  en 

50 Plus van 14 oktober 2016, kenmerk 41/SG/201302032; 

 

 

BESLUITEN: 

 

 

I. In te stemmen met het initiatief voor het vieren van 100 jaar vrouwenkiesrecht. 

 

II. In te stemmen met de concept opzet voor activiteiten en planning en daarvoor in de jaren 2017, 

2018 en 2019 jaarlijks € 40.000,-- beschikbaar te stellen. 

 

 

 

 

Assen, 9 november 2016 

 

 

 

 

 

Provinciale Staten voornoemd, 

 

 

 

 

 

   , griffier       , voorzitter 

 

 


