




 

Bijlage 1. Jaarprogramma en opzet Vrouwen Kiezen  
 

 
 
  

Datum/periode Activiteiten 
8 maart 2017 Feestelijke startbijeenkomsten  

1. Themalunch voor medewerkers provincie onder leiding 
van Esmeralda Tijhoff (docent Moderne Geschiedenis, 
Cultuurgeschiedenis, Vrouwengeschiedenis, Biografieën, 
RUGroningen) en Tamar Doorduin (socioloog en jour-
nalist, aandachtsgebied feminisme, politiek anno nu). 

 
2. Rondetafelgesprek met diner voor Statenleden en an-

dere gasten inclusief bezoek aan event Viering Interna-
tionale Vrouwendag Emmen.  

 Gesprek onder leiding van Mineke Bosch, hoogleraar 
RUGroningen/faculteit der Letteren en Moderne Ge-
schiedenis. 

 
De opbrengst van dit gesprek kan dienen als kapstok naar 
een vervolg in 2018 en 2019. 

11 maart 2017   Internationaal Filmfestival Assen    
Panelgesprek onder leiding van Wouke van Scherrenburg 
met in ieder geval Ineke van Gent (onder andere voormalig 
kamerlid GroenLinks) en Mirjam Pauwel (onder andere wet-
houder gemeente De Wolden en Drents Politicus van het 
Jaar 2016) en gasten in het publiek. Dit wordt gecombineerd 
met het vertonen van historisch beeldmateriaal op basis van 
archiefmateriaal van de drie noordelijke archieven. Dit film-
materiaal blijft in bezit van het project en kan gedurende de 
projectperiode worden gebruikt. 
 
De opbrengst van dit gesprek kan dienen als kapstok naar 
een vervolg in 2018 en 2019. 

Mei 2017 1e grote inhoudelijke oploop   
Ideeën voor programmaonderdelen: 
- bespreken uitkomsten 2e kamerverkiezingen 15 maart, 

vooruitblik gemeenteraadsverkiezingen 2018 
- humor/cabaret 
-  muzikale omlijsting 

Juli 2017 Satelietbijeenkomst I 
Aansluiten bij of organiseren van een cultureel evenement in 
de zomer 2017. 

Oktober 2017 Satelietbijeenkomst II    
Gekeken wordt naar een mogelijke koppeling met Week van 
Diversity 8-13 oktober  

Najaar 2017 Statenontmoeting    
- Terugblik 2017 - vooruitblik 2018 
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Actualiteit en rode draad 
Niet alle activiteiten zijn al in detail uitgewerkt, omdat ervoor gekozen is aan te sluiten 
op de actualiteit van het moment. Dit maakt het programma sterker. Wel wordt  
gepoogd een rode draad in de activiteiten dan wel in de jaren aan te brengen. Mooie 
voorbeelden hiervan zijn de samenwerking met de organisatie van het Internationaal 
Filmfestival Assen en het aansluiten bij de viering Internationale Vrouwendag in  
Drenthe. De oogst van dit jaar zal worden gebruikt als kapstok voor 2018.  
 
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 drie jaar lang aandacht aan 
het  
thema te besteden; vieren kun je prima in één 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. Beknopte onder-
zoeksvragen: actuele stand (nulmeting) landelijk, provinciaal, gemeentelijk en bij wa-
terschappen en de motivatie van vrouwen om al dan niet politiek actief te zijn of te  
worden.  
Hier is een aantal interessante conclusies qua cijfers uit naar voren gekomen, in-
zichten in motivatie en drempels bij vrouwen en aanbevelingen voor de werk- en pro-
jectgroep met betrekking tot het verminderen van deze drempels. Dit wordt nog nader 
opgepakt en uitgewerkt. U ontvangt het onderzoeksrapport binnenkort eveneens, via 
de Commissie van Onderzoek, ter informatie.  
 
Statenontmoeting 
Aan het eind van 2017, 2018 en 2019 wordt door middel van een Statenontmoeting 
verslag gedaan van de activiteiten en hetgeen dit opgeleverd dan wel bewerkstelligd 
heeft. Tevens vindt een tussenevaluatie plaats: terug- en vooruitblik. Zaken die goed 
zijn gegaan worden zo mogelijk voortgezet en van zaken die minder goed zijn gegaan 
wordt geleerd. 
 
 
 


