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Rondzendbrief  februari 2023  
 
 
Beste vrouwen,  
 
Het heeft even geduurd, maar hierbij weer een rondzendbrief.  
De werkgroepen zijn begonnen, de Carrousel en de lunchgroep bieden de nodige gezelligheid, en de 
overleggroep is voor de eerste keer bij elkaar geweest.  
 
Het instellen van de overleggroep was nog een afspraak uit de laatste Algemene Leden Vergadering van 7 
november 2022. Hier komt aan de orde hoe het in de werkgroepen gaat, waar aan gewerkt wordt en wat 
de plannen zijn. Het verslag wordt besproken op de volgende ALV.  
 
Een al langer bestaand idee is om een brochure/boekje over de Wouw samen te stellen met hoogtepunten 
vanuit het Wouw-verleden en verhalen over en interviews met Wouw-vrouwen en om daarover ook een 
themamiddag te organiseren. Een opzet daarvoor wordt in de ALV voorgelegd.  
 
De Draaimolen (borrel om 5 uur) ging onverwacht niet door omdat het samen bleek te vallen met de 
receptie van het 65-jarig bestaan van het wijkcentrum d’Oude Stadt. Deze datum hadden ze pas heel laat 
aangekondigd.  
 
‘Stem Op Een Vrouw’, politiek voor veel vrouwen een onveilige werkplek  
Voor de verkiezingen van 15 maart wordt dit jaar voor het eerst bij Wouw géén themamiddag 
georganiseerd zoals vele jaren het geval was. Verkiezingsleuzen als ‘Stem Op Een Vrouw’ blijven echter 
onverkort van kracht.  
Omdat vrouwen die zich in het openbaar presenteren steeds meer te maken hebben met bedreigingen en 
onveilige situaties is er in november 2022 een congres georganiseerd met de naam ‘Veilig in de Politiek. 
Mede omdat steeds meer vrouwen geen publieke functies meer ambiëren vanwege mogelijke 
bedreigingen. Lees hier het verslag van het congres, ook op de volgende pagina meer informatie.  
 
Binnenkort is er ook weer de viering van 8 maart, de volgende rondzendbrief meer info hierover.  
 
 

                         R O N D B R I E F      Februari   2023   
 
 
Ma 6 febr Werkgroep Wonen 14.00 tot 16.00 uur d’Oude Stadt, Kerkstraat 123,  
                    nieuwe vrouwen welkom  
 
D0 9 febr Lunchgroep  vanaf 13.00 uur  Nieuw Peking, v. Baerlestraat 166  
 
Wo 22 febr Koffie ochtend  10.30 tot 12.00 uur Carrousel – Weteringcircuit  
 
Wo 1 mrt Feminismegroep 14.00 tot 17.00 uur Bij Annet, nieuwe vrouwen welkom  
 
Wo 15 mrt  Provinciale Staten- en Waterschaps verkiezingen  
 
Ma 24 april Algemene Leden Verg 14.00 tot 16.30 uur d’Oude Stadt, Kerkstraat 123   

https://stemopeenvrouw.com/verslag-congres-onveilig-in-de-politiek/?utm_source=Stem+op+een+Vrouw&utm_campaign=dde84482d8-EMAIL_CAMPAIGN_2017_03_02_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8bb8a18bf2-dde84482d8-15776429


 
 

Congres (on) Veilig in de Politiek, 5 november 2022,  
Georganiseerd door Stem Op Een Vrouw  
 

Uit het verslag: Op zaterdag 5 november organiseerde ‘Stem op een Vrouw’ het congres (on)Veilig in 
de Politiek. Zo'n honderd politici, partijbestuurders en experts kwamen bijeen in Pakhuis de Zwijger 
te Amsterdam om te leren over (on)veiligheid in de politiek, ervaringen uit te wisselen en om 
concrete afspraken te maken over samenwerken aan een veilige politieke werkomgeving. Aan het 
woord kwamen o.a. experts als dr. Liza Mügge, sleutelpersonen zoals Regeringscommissarissen 
Mariëtte Hamer en Rabin Baldewsingh en verschillende (ervarings)deskundige politici.  
 
De belangrijkste uitkomst? Zeven landelijke politieke partijen hebben zich gecommitteerd om deel 
uit te maken van een werkgroep die Stem op een Vrouw in het leven roept. Deze werkgroep gaat 
(tenminste) de komende twee jaar aan de slag om concrete verandering te bewerkstellen in de 
politieke cultuur en werkwijze van partijen. De deelnemende politieke partijen en 
vrouwennetwerken zijn: ChristenUnie, D66, DENK, FemNet, Groenlinks, Liberaal Vrouwen Netwerk, 

PvdA, Rooie Vrouwen en Volt. We zijn enorm trots op deze uitkomst. Het is uniek dat partijen op 
deze manier samenwerken en voor het eerst dat dit op zo'n wijze gebeurt op dit onderwerp.  
 
En verder  
Stem op een Vrouw zorgt structureel voor meer vrouwen die 
gekozen worden in de politiek. Maar op dit moment is die 
politiek voor velen van hen geen veilige werkomgeving; zo’n 
80-95 procent van de vrouwelijke politici krijgt op enig 
moment in hun carrière te maken met een vorm van geweld. 
Politieke partijen werken veelal individueel aan dit 
probleem, in plaats van dat zij samenwerken aan een minder 
onveilige cultuur. Daarom organiseerde Stem op een Vrouw 
het congres ‘(on)Veilig in de Politiek’. Op deze dag kwamen 
politici, partijbestuurders en experts bijeen om over het 
onderwerp te leren en ervaringen uit te wisselen, en om te 
komen tot concrete actie. Daarvoor heeft Stem op een 
Vrouw in de aanloop naar het congres een Actieplan 
opgesteld, dat gedurende dit congres besproken werd.  

“Elk jaar krijgen wij meer vrouwen in de politiek,” vertelt 
Devika Partiman, voorzitter van Stem op een Vrouw, “Maar 
te vaak horen we van diezelfde vragen dat zij in vervelende 
situaties terecht komen. We werken veel met jonge vrouwen 
en vrouwen van kleur; kunnen we deze vrouwen helpen, 

wetende hoe onveilig het werk kan zijn? Het is tijd dat we opstaan tegen die onveiligheid.”  

Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld Mariëtte Hamer 
wordt op het podium uitgenodigd. In een persoonlijke en bezielende speech deelt zij dat onveiligheid 
in de politiek een groot en structureel probleem is: “Vrouwelijke politici krijgen veel meer rotzooi en 
haat naar hun hoofd geslingerd dan mannen. Een giftige mix van seksistische en denigrerende 
opmerkingen, waardoor vrouwen soms afhaken”, aldus Hamer. “Eén op de twee vrouwen krijgt in 
haar leven te maken met een vorm van grensoverschrijdend gedrag. Dit zijn geen incidenten, het zit 
diep ingebakken in onze patriarchale samenleving.” Ze doet aan het eind van haar verhaal ook een 
handreiking: graag is ze betrokken bij vervolgstappen en wil ze bijdragen aan de politieke sector 
veiliger maken.  
 
“Geweld tegen vrouwen in de politiek raakt de democratie en daarmee ons allemaal, het is niet 
normaal en we moeten nu actie ondernemen.”, aldus dr. Liza Mügge, Universitair Hoofddocent 
Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam, een van Nederlands meest vooraanstaande 
politicologen op het vlak van gender en politiek.  

https://stemopeenvrouw.com/verslag-congres-onveilig-in-de-politiek/?utm_source=Stem+op+een+Vrouw&utm_campaign=dde84482d8-EMAIL_CAMPAIGN_2017_03_02_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_8bb8a18bf2-dde84482d8-15776429

