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‘Invloed van vrouwen in de politiek’ 

       

 

 

Josine Westerbeek-Huitink opent de bijeenkomst. Zij geeft 

aan dat we nog een jaar door gaan met het thema ‘De balans 

tussen werk, zorg en invloed’. Het afgelopen jaar hebben we 

aandacht besteed aan werk en zorg. Het accent ligt nu op in-

vloed van vrouwen in de politiek. 

Daarna gaat zij in op de lijst met 200 invloedrijkste Nederlanders volgens de Volks-

krant. Het aantal vrouwen is gestegen van 29 (14,5%) in 2005 naar 59 (29,5%),  In 

2005 stond de eerste vrouw op plaats 14. Dat was Agnes Jongerius, toenmalig FNV-

voorzitter. De eerste vrouw in 2015 staat op nr. 11, Laura van Geest, directeur Centraal 

Planbureau. 

Vervolgens gaat zij aan de hand van een sheet (zie bijlage) in op de verschillen tussen 

mannen en vrouwen. 

Het woord is daarna aan Ruth Peetoom, voorzitter van het CDA. 

Het CDA is nu met de lijst voor de Tweede 

Kamer bezig. Er is met het CDAV samen-

spraak geweest om goede kandidaten te 

krijgen. Het CDAV heeft zelf vrouwen bena-

derd om te solliciteren, want vrouwen moet 

je echt vragen. De 50% gaat niet gehaald 

worden, maar een toename van het percen-

tage vrouwen lijkt wel mogelijk. 

 

In 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. 100 jaar na de invoering van het 

vrouwenkiesrecht moet het toch mogelijk zijn om meer vrouwen in de gemeenteraden 

te krijgen dan de nog geen 30% nu. 

In het DB van CDA, bij de provinciale voorzitters en in het DB van CDJA zijn vrouwen 

verreweg in de minderheid. 

 

 

@ruthpeetoom diversiteit is ook binnen #CDA nu nog hard nodig. 

https://twitter.com/ruthpeetoom
https://twitter.com/search?q=%23CDA&src=hash


Ook jonge vrouwen moet je bij de kladden nemen. Ook al heb je geen gezin, je bent 

wel dochter. 

 

Tips van Ruth voor de vrouwen: 

 Wees solidair met elkaar. 

 Doe niet alle mannelijke kenmerken na, daarmee verlies je je eigen gezicht en au-

thenticiteit. 

 Gebruik je eigen talenten. 

 Zet je ervaring in als coach. 

 

Ellen Verkoelen, vice-fractievoorzitter CDA 

provincie Zuid-Holland laat aan de hand van cij-

fers zien dat het aandeel van vrouwen in poli-

tieke gremia sinds 1918 is gestegen van 1 % 

naar ongeveer 40 %, maar de laatste jaren weer 

wat daalt en stabiliseert rond de 35%. Voor ge-

meenteraden ligt het percentage zelfs onder de 

30. 

 

Geen mens kan ontsnappen aan de invloed van de politiek, omdat er geregeld wordt 

wat voor iedereen van belang is, omdat er ook voor bv onderwijs en openbaar vervoer 

wordt gezorgd. 

 

Het belang van vrouwen in de politiek ligt in het feit dat in een representatieve demo-

cratie er in het kader van het gelijkheidsbeginsel recht gedaan dient te worden aan de 

samenstelling van de bevolking (gelijkheidsbeginsel), maar ook de talenten, kennis en 

vaardigheden van ruim de helft van de bevolking benut dienen te worden (gelijkwaar-

digheidsbeginsel). 

 
 
 

Meer invloed van vrouwen in de politiek vraagt om betrokkenheid en inzet van mannen 

die zich sterk maken voor dit thema en met het meer benoemen van vrouwen hun 

bijdrage leveren aan een representatieve democratie 

 

@EllenVerkoelen geen mens kan ontsnappen aan de invloed van politiek. Doe 

dus zelf ook mee! 

@EllenVerkoelen Vrouwenemancipatie is een mannenzaak. 

@METvdBerkmortel Eerste keer aanwezig bij ALV en Loopbaandag van @CDA-

vrouwen in Ede. De uitdaging binnen CDA Vrouwen: verjonging 

https://twitter.com/EllenVerkoelen
https://twitter.com/EllenVerkoelen
https://twitter.com/CDAvrouwen
https://twitter.com/CDAvrouwen


Filmpje “A tale of two brains” verkorte versie klik hier  

 

 

Anne-Marie Vreman, voormalig wethouder ge-

meente Buren, beschrijft een aantal trends die 

ook op lokaal niveau van belang zijn zoals ver-

grijzing, robotisering, ontwrichting door ruimere 

winkelopeningstijden, betrekken maatschappe-

lijk middenveld bij uitvoering, krapte op de ar-

beidsmarkt. 

 

 

Als je op lokaal niveau mee wilt gaan doen moet je jezelf afvragen: wat ga jij dan doen, 

hoe ga je dat doen, hoe verbind je je en hoe ziet jouw netwerk eruit? 

 

En welke zaken liggen bv op het bordje van een gemeenteraad: 

 Het denken over wonen heeft invloed op bestemmingsplannen. 

 Denken over gezondheid en overgewicht heeft invloed op sportaccommodaties en 

zwembaden. 

 Ruimere winkelopeningstijden hebben gevolgen voor het maatschappelijke mid-

denveld. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3XjUFYxSxDk

