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Voorwoord

Stem op een Vrouw: Jaarverslag 2020

“Als team zijn we er - ondanks dat we
elkaar nauwelijks fysiek troffen - hechter
en met een betere organisatiestructuur
uitgekomen.”
Beste lezer,
Voor je ligt een tijdsdocument van het eerste jaar
sinds ons bestaan waarin er geen verkiezingen
waren. Een jaar met grootse plannen, die vanwege
de coronapandemie geheel omgegooid werden.
Een jaar waarin we vanuit online verbondenheid en
creativiteit honderden meiden en vrouwen hebben
bereikt en geïnformeerd over politiek actief worden.
Graag neem ik je in dit voorwoord kort mee door
ons jaar.
Het is maart 2020 en we hebben het druk. We
dragen op 5 maart bij aan twee initiatieven uit de
gemeenteraad van Breda en Eindhoven om vrouwen
en meiden te enthousiasmeren om politiek actief
te worden. Beide evenementen trekken meer dan
vijftig vrouwen en meiden uit de regio aan. De
volgende dag organiseren we in samenwerking met
de provincie Noord-Holland een trainingsdag voor
vrouwelijke politici met de ambitie om bestuurder
te worden, zoals burgemeester of wethouder. Ruim
vijftig raadsleden en andere geïnteresseerden
zijn te gast in het provinciehuis. Op 8 maart is
het Internationale Vrouwendag. We lopen mee
met de Women’s March en ons team is aanwezig
op verschillende lokale evenementen. Dat blijkt
voorlopig de laatste dag dat we elkaar live zien,

want op 9 maart kondigt de overheid de eerste
coronamaatregelen aan. Enkele dagen later zit
Nederland in lockdown.
In de periode die volgt stellen we onszelf de vraag:
moeten we onze plannen voor 2020 veranderen of
enkel uitstellen? We nemen de tijd om te wennen
aan deze nieuwe manier van werken en komen
er al snel achter dat die ook voordelen heeft.
Teamleden die verder weg wonen of ander werk
hebben, zijn online opeens flexibel. We zien elkaar
als team plotseling wekelijks online - zowel om
elkaar mentaal bij te staan in de pandemie, als om
samen te werken. We besluiten onze oude plannen
voorlopig overboord te gooien en ons te focussen
op wat we online voor elkaar kunnen krijgen. Daaruit
worden twee mooie activiteiten geboren: een
mentornetwerk en een online reeks met lezingen en
trainingen voor onze achterban.
In dit mentornetwerk koppelen we meiden en
vrouwen met politieke interesse aan vrouwen die
reeds politiek actief zijn (of zijn geweest). Dat blijkt
een schot in de roos: meer dan 200 aspiranten
geven zich op en worden zorgvuldig gekoppeld aan
hun persoonlijke politieke mentor. Dat zij elkaar
met name online ontmoeten, maakt het programma
beter toegankelijk voor politici met drukke agenda’s,
maar bijvoorbeeld ook voor deelnemers met een
beperking.
Onverwachts komt er in de lente nog een derde
project op ons pad: we worden door het ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(BZK) gevraagd om een plan in te dienen voor

hun jaarlijkse Netwerkevenement voor vrouwelijke
politici en aspiranten. Een mooie kans en wonderwel
dienen we het winnende plan in. We organiseren
voor het ministerie onder meer een groot evenement
dat live wordt gestreamd vanuit Pakhuis de Zwijger
in Amsterdam, met gasten als Hedy d’Ancona, Mona
Keijzer, Sadet Karabulut en Maria Liberia Peters. Het
evenement trekt ruim 1600 live kijkers.
Ik kijk met verwondering terug op 2020. Ondanks de
coronacrisis zijn we meerdere nieuwe, succesvolle
projecten gestart. We hebben honderden mensen
getraind en een diverse groep jonge vrouwen een
politiek mentor kunnen bieden. Online werken
maakte ons aanbod toegankelijker voor een grotere
groep. En als team zijn we er - ondanks dat we
elkaar nauwelijks fysiek troffen - hechter en met een
betere organisatiestructuur uitgekomen.
In dit jaarverslag leest u alles over ons werk in 2020.
Veel leesplezier!

Devika Partiman
Voorzitter Stem op een Vrouw
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Stem op een Vrouw zet zich in om de politieke
emancipatie en representatie van vrouwen in
Nederland te verbeteren.
Stem op een Vrouw is een drijvende kracht achter
de politieke emancipatie en representatie van
vrouwen in Nederland. We motiveren met ons werk
vrouwen om politiek actief te worden, bieden hen
met trainingen en mentorprogramma’s de kennis
en vaardigheden die ze nodig hebben en roepen
mensen tijdens verkiezingstijd op om op vrouwelijke
kandidaten te stemmen.
We zetten ons in het bijzonder in voor het scouten
en trainen van jonge vrouwen. Daarbij zien we het
als onze verantwoordelijkheid om ook specifiek
vrouwen van kleur, met een beperking, uit de
LHBTI+-gemeenschap en met mbo- of hboopleiding te bereiken, want zij worden op dit
moment het minst gerepresenteerd. Door hen te
ondersteunen en naar voren te schuiven, willen wij
een politieke toekomst scheppen waarin zij niet
langer een uitzondering zijn.
Wij werken geheel onafhankelijk van politieke
partijen en verwelkomen bij ons aanbod vrouwen
van alle politieke kleuren. Maar bij door ons
georganiseerde activiteiten maken wij wel een
bewuste morele keuze over wie wij wel en niet een
podium geven als spreker. Politici die actief zijn voor
politieke partijen die zich in de kern schuldig maken
aan discriminatie, zoals de SGP, PVV en FvD, geven
wij geen podium. Dit om te voorkomen dat er op
ons podium discriminerend gedachtegoed wordt

gedeeld. Wel zijn alle vrouwen als deelnemer en
publiek welkom bij onze activiteiten.

Geschiedenis
Stem op een Vrouw is opgericht in februari 2017,
vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart
van dat jaar. De inspiratie voor onze start is
afkomstig uit Paramaribo, Suriname. In december
2016 zag Devika Partiman in een museum een flyer
uit 1996 van de Surinaamse vrouwenorganisatie
Vrouwen Parlement Forum (VPF) met daarop de
woorden: ‘Kies Bewust, Stem op een Vrouw’. VPF
riep de Surinaamse bevolking op om op vrouwelijke
kandidaten te stemmen, vanwege het feit dat
vrouwen nauwelijks politiek gerepresenteerd
werden. Het zaadje voor Stem op een Vrouw was
geplant en terug in Nederland vormde zich al snel
een groep die zich hiervoor wilde inzetten.
Binnen enkele maanden werd een campagne
bedacht en opgezet gericht op de Tweede
Kamerverkiezingen van maart 2017. De
boodschap: Stem op een Vrouw, lager op de
lijst. De stemstrategie die we sindsdien bij elke
verkiezing promoten, richt zich op slim stemmen:
in plaats van op de eerste vrouw op de lijst,
roepen we op om te stemmen op lager geplaatste
kandidaten. De vrouwen die lager op de lijst staan,
op een zogeheten “onverkiesbare plek”, maken
op die manier kans om verkozen te worden via
voorkeurstemmen. Halen zij genoeg stemmen, dan

worden zij toch verkozen. Omdat er gemiddeld meer
mannen op kieslijsten staan, vervangen zij daarmee
vaak een mannelijke kandidaat. Zo worden er extra
vrouwen verkozen en stijgt het percentage vrouwen
in de politiek.
Deze strategie heeft niet alleen geresulteerd in
meer vrouwen in de politiek, maar ook in meer
bewustzijn en actie bij politieke partijen. Waar zij
dachten dat enkele vrouwen op de lijst voldoende
zou zijn, vertellen hun kiezers hen direct dat dit niet
voldoende is. Partijbesturen en selectiecommissies
krijgen door de vele voorkeurstemmen op vrouwen
een duidelijke boodschap van de kiezer: of jullie
zorgen voor meer diversiteit en genderbalans op de
lijst, of wij doen het voor jullie. Meerdere politieke
partijen zijn de afgelopen jaren met deze boodschap
aan de slag gegaan, met als resultaat meer vrouwen
en bredere diversiteit op de de kieslijsten.
Bij onze eerste campagne in 2017 werden er maar
liefst drie vrouwen extra met voorkeurstemmen
verkozen in de Tweede Kamer. Een historische
gebeurtenis, dit was nog nooit eerder voorgekomen.
Sindsdien zijn er mede dankzij onze campagnes de
afgelopen jaren meer dan 150 vrouwen extra met
voorkeurstemmen verkozen, van gemeenteraden
door heel Nederland tot het Europees Parlement.
Naast stemcampagnes hebben we ons aanbod
flink uitgebreid. Inmiddels trainen we kandidaten
en politici, organiseren we evenementen voor
politieke aspiranten, hebben we een mentornetwerk
voor politiek talent en organiseren we
verkiezingsdebatten met vrouwelijke kandidaten.
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Team

In 2020 bestond ons team uit de
volgende personen. Wij danken hen
voor hun harde werk, flexibiliteit en
creativiteit.

Bestuur
Devika Partiman - Voorzitter
Iris Bos - Penningmeester
Judith Stevens - Secretaris

Team (op alfabetische volgorde)
Floortje Fontein
Gina Lafour
Henriëtte Hoogervorst
Isabelle Griffioen
Judith Stevens
Juliana Peerboom
Laurie Vedder
Melissa Lo Fo Wong
Myrthe Bovendeaard
Nol van Gerven
Rachel Rumai
Roopini Partiman
Sanne Jeurissen
Solange Pompl
Tamar van der Wouden.

Stagiair
Lena Kaarow
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Activiteiten
Veel vrouwen en meiden zijn geïnteresseerd in politiek, maar zetten
vervolgens niet de stap om zelf politiek actief te worden. Verklaringen
hiervoor zijn onder andere twijfel over of de politiek iets voor hen is,
welke partij bij hen past, gebrek aan netwerk, praktische redenen zoals
toegankelijkheid of andere drempels. In 2019 hebben we daarom in
focusgroepen met vrouwen uit verschillende leeftijdsgroepen onderzocht
wat de belangrijkste twijfels en drempels zijn om politiek actief te worden en wat hen zou kunnen helpen om die stap wél te zetten. Twee belangrijke
uitkomsten van dit onderzoek waren dat 1) met anderen je twijfels en
motivatie delen over politiek actief worden motiverend werkt en 2) er
behoefte is aan een startpunt; een kennismaking met de politiek en politici
via een laagdrempelige activiteit.
Deze politieke twijfelaars kunnen vaak niet terecht bij politieke partijen. Ze
hebben bijvoorbeeld nog geen partijkeuze gemaakt, ze hebben het politieke
netwerk niet om hen te op weg te helpen of ze vinden vanwege persoonlijke
omstandigheden moeilijker aansluiting. Als politiek onafhankelijke
organisatie zijn wij de aangewezen partij om deze politieke twijfelaars te
helpen aan het begin van hun politieke pad. In 2020 hebben wij ons daarom
in onze activiteiten gefocust op de volgende doelen:
1) Het scouten en trainen van nieuw politiek talent;
2) Het betrekken van vrouwelijke politici bij het opleiden van een nieuwe
generatie politici;
3) Het ondersteunen van vrouwelijke politici.
We lichten onze activiteiten van 2020 op de volgende pagina’s toe.
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Online reeks ‘Uit ons netwerk’
Stem op een Vrouw is in 2020 gaan experimenteren met het organiseren van online lezingen, trainingen en andere programma’s. We
realiseerden ons dat veel moderators, sprekers en trainers door de pandemie kampten met inkomstenverlies. We besloten om ons
netwerk aan te spreken met de vraag of zij digitaal hun kennis wilden delen en op die manier hen te voorzien van werk. Zo is de online
reeks ‘Uit ons netwerk’ ontstaan.
Het organiseren van de reeks ‘Uit ons netwerk’ heeft waardevolle contactmomenten opgeleverd met onze achterban, we hebben
nuttige kennis opgedaan over online programma’s maken en bovendien gaf het ons de kans om kritisch te kijken naar de
toegankelijkheid van onze programma’s. Digitaal samenkomen bleek namelijk in de basis meer toegankelijk dan fysiek; omdat er geen
reiskosten zijn, is het goedkoper en kost het minder tijd voor deelnemers. Omdat er geen fysieke locatie is, is het voor mensen met een
fysieke beperking beter toegankelijk. En het online inzetten van tolken Nederlandse Gebarentaal bleek ook goed te werken.
Het gehele aanbod aan webinars was gratis. Voor trainingen betaalden deelnemers een optioneel bedrag van € 7,50 per training. In
totaal hebben ruim 59 mensen de livestream bijgewoond en namen 54 meiden en vrouwen deel aan de verschillende trainingen. In het
schema op de volgende pagina lichten we de activiteiten uit.

7

Stem op een Vrouw: Jaarverslag 2020

Programma uit ons netwerk
Datum Programma
3 april Livestream:
In gesprek met Amma
Asante

Details
Asante is o.a. oud-Raadslid en oud-Kamerlid voor
de PvdA. In haar tijd in de Kamer was zij de enige
zwarte persoon in de Tweede Kamer.
Ze gaf een online lezing over haar drijfveren,
successen en uitdagingen in de politiek en ging met
de kijkers in gesprek.

17 april Training: Balanceren
tussen aardig en
vaardig gevonden
worden

Onderzoek laat zien dat vrouwen in de politiek een
evenwichtskunst moeten beheersen tussen aardig
en vaardig gevonden worden. In deze training
maakten deelnemers kennis met dit mechanisme en
gingen ze aan de slag met de vraag: hoe vind je een
manier die bij jou past?
Trainer: Liesbeth Tettero

24
april

Training:
Hoe frame je jezelf en hoe voorkom je dat anderen
Omgaan met politieke jou framen? In deze training maakten deelnemers
framing
kennis met het fenomeen framing en leerden ze hoe
hiermee om te gaan.
Trainer: Liesbeth Tettero

1 mei

Training: Opereren in Haantjescultuur is een fenomeen waar veel politici
een haantjescultuur tegenaan lopen. Deze training ging over hoe je
effectief kunt zijn in de huidige haantjescultuur
in de politiek en hoe je kunt bijdragen aan
cultuurverandering.

22 mei Training:
Iedereen die zich in de politiek wil kandideren
Sollicitatiegesprekken krijgt te maken met solliciteren. Deze training
voeren
ging in op hoe je psychologie en storytelling kan
inzetten om goed voorbereid en zelfverzekerd een
sollicitatiegesprek te voeren.
Trainer: Zilla Boyer
29 mei Training:
onderhandelen

Politiek is compromissen sluiten. Hoe houd je
daarbij je eigen idealen en de belangen van je
achterban vast? In de training behandelde de trainer
onderhandelvaardigheden. Toe te passen in de
politiek én in sollicitatieprocedures.
Trainer: Zilla Boyer

16 juni Debattraining voor
beginners

Een eerste introductie met het politiek debat.
Deelnemers kregen een stuk de theorie en gingen
daarna aan de slag met het oefenen van debatteren.
De focus lag op zelfvertrouwen opbouwen. Deze
training was gericht op politieke aspiranten.
Trainer: Susan van Ommen

16 juni Debattraining voor
gevorderden

De verdiepende debattraining was gericht op meer
ervaren politiek debaters en focuste op de opbouw
van je eigen verhaal. Er werd dieper ingegaan op
de theorie en geoefend met een meer uitdagende
debatvorm: het open debat. Deze training was
gericht op politici.
Trainer: Susan van Ommen

Trainer: Liesbeth Tettero
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Mentornetwerk
Een belangrijk doel van dit jaar was om politieke
aspiranten te helpen met het verkennen van de
mogelijkheden om politiek actief te worden. De
initiële plannen waren gericht op het organiseren
van fysieke kennismakingen en trainingen, maar
vanwege de pandemie kon dit niet doorgaan. Bij een
brainstorm over nieuwe mogelijkheden ontstond het
idee voor een mentornetwerk.
In het Stem op een Vrouw mentornetwerk konden
twee groepen zich aanmelden:
1. Politieke twijfelaars: vrouwen en meiden met
interesse in politiek die twijfelden over de stap naar
politiek of hulp nodig hebben bij die stap;
2. Vrouwelijke (oud- en huidige) politici die bereid
waren hun kennis en netwerk te delen.
We gingen voor dit mentornetwerk actief op
zoek naar beide groepen en motiveerden hen
om zich aan te melden. Vervolgens maakten we
uit de aanmeldingen koppels - iets dat we intern
grappend Tinder met politici zijn gaan noemen.
Het matchen gebeurde handmatig. We letten
hierbij op gemeenschappelijkheden zoals regio
en politieke kleur en namen de zoekvraag van de
mentees en ervaring van de mentoren hierin mee.
Na het maken van de match ontvingen de koppels

een handleiding en spraken ze zelf af hoe vaak ze
elkaar troffen en voor welke periode. Ook leerdoelen
werden per koppel afgestemd. Stem op een Vrouw
ondersteunde de koppels waar nodig via een
vast contactpersoon en het aanbieden van losse
trainingen.
In 2020 organiseerden we twee lichtingen van
dit nieuwe mentornetwerk, de eerste als eigen
project en de tweede lichting binnen het project
Politieke Vrouwen (zie later in dit hoofdstuk). In
beide lichtingen zijn maar liefst honderd mentees
(politieke twijfelaars en aspiranten) gekoppeld
aan evenveel mentoren. In totaal namen dus zo’n
vierhonderd vrouwen deel aan het mentornetwerk,
waar we ontzettend trots op zijn. Deelname aan
dit mentornetwerk was kosteloos en de mentoren
zetten zich geheel vrijwillig in. Daarvoor zijn we hen
zeer dankbaar.
Uit de groepen van 2020 zijn veel deelnemers
politiek actief geworden. Deelnemers zijn
bijvoorbeeld lid geworden van een partij, sloten
zich aan bij een werkgroep of kandideerden zich
voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 of
de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Andere
deelnemers kwamen er juist achter dat politiek - in
ieder geval op dit moment - voor hen niet het juiste
pad was. Het mentornetwerk is vanwege het succes
een vast onderdeel geworden van onze activiteiten.

“Ik geniet ervan om jongere vrouwen te ondersteunen
in hun wens om politiek actief te worden en mijn
passie voor politiek met hun te delen.”
Teresa Marcos
Mentor, bestuurslid D66 Noord-Holland en oudraadslid D66 Velsen

“Ondanks onze verschillende politieke kleuren
hebben mijn mentor en ik interessante gesprekken
gevoerd. Ik heb veel aan haar advies en praktische
tips gehad.”
Ángela Castaño Estévez
Mentee
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Women’s March
Op 8 maart Internationale Vrouwendag lopen wij
jaarlijks mee met de Women’s March in Amsterdam.
Deze vierde editie vond achteraf gezien nét voor de
eerste lockdown plaats. We waren onderdeel van
zo’n 10.000 mensen die samen van de Dam naar
het Museumplein marcheerden om op te komen
voor de rechten van vrouwen in Nederland en
wereldwijd. Van tevoren mochten we op het kantoor
van MamaCash protestborden komen knutselen.
We liepen de March samen met o.a. Bureau Clara
Wichmann en De Bovengrondse.
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Partnerschappen
Trainingsdag ‘Van Politica tot Bestuurder’
in samenwerking met provincie Noord-Holland

Op vrijdag 6 maart 2020 organiseerde Stem op een Vrouw in samenwerking met de provincie Noord-Holland
een trainingsdag voor vrouwelijke politici met interesse om de stap naar een politieke bestuursfunctie te
maken. Vrouwelijke politici stromen namelijk minder snel dan hun mannelijke collega’s door naar politieke
bestuursfuncties zoals wethouder, burgemeester en gedeputeerde. Dat wil Stem op een Vrouw graag
doorbreken. De training vond plaats in het Provinciehuis in Haarlem, waar zo’n vijftig ambitieuze vrouwen
aan het programma deelnamen. De training werd gepresenteerd door Shula Tas.
Het programma bestond uit:
• Lezing door gedeputeerde Zita Pels (GroenLinks Noord-Holland);
• Training online profilering door communicatie-expert Laura Kersten;
• Panelgesprek met Heleen Keur (wethouder Den Helder, CDA), Hetty Hafkamp (oud-burgemeester Bergen,
GroenLinks), Kholoud Al Mobayed (wethouder Hoorn, Sociaal Hoorn) en Esther Rommel (gedeputeerde
Noord-Holland, VVD).
Na afloop werd er een rondleiding aangeboden door.het provinciehuis. Ook konden de deelnemers daarna
het volgende programma bijwonen dat in de provincie plaatsvond: de uitreiking van de Ribbius Peletier
Penning. Deze penning is een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan een Noord-Hollandse vrouw die een
belangrijke bijdrage levert aan vrouwen in de politiek. Deze werd uitgereikt aan Manja van der Weit, raadslid
voor VVD Purmerend en initiator van Vrouwen in de Purmerendse Politiek
11

een verhoging van het minimumloon bij aan meer
gelijkheid? Daarover ging host Fadoua Alaoui
in gesprek met Devika Partiman (Stem op een
Vrouw), Kim van Sparrentak (Europarlementariër,
GroenLinks), Sandrine Perelaer (werkzaam in de
detailhandel en actief voor de campagne Voor 14) en
Eswara De Mol (Jonge Democraten).

Talkshow ‘Jong en je wilt wat’
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16 september 2020, in samenwerking met FemCity
Veel jonge mensen zijn maatschappelijk betrokken.
Ze gaan de straat op tegen racisme en het klimaat,
maken muziek over ongelijkheid en bemoeien zich
op school of werk met wat er beter kan. Eén van
de plekken om dingen te veranderen, is de politiek.
In het programma ‘Jong en je wilt wat’ gaven we
daarom een podium aan jonge mensen van allerlei
verschillende achtergronden, die zich op hun eigen
manier inzetten voor bijvoorbeeld beter onderwijs,
duurzaamheid, veiligheid op straat en het tegengaan
van discriminatie en racisme.
De talkshow werd gepresenteerd door Charisa
Chotoe. Te gast waren Veronika Vygon (medeoprichter van Zetjein), Titia Hoogendoorn (actrice
en maker van de podcast Polititia), Sabria
Zaid (vice-voorzitter van Jongeren Organisatie
Beroepsonderwijs) en Hajar Yagkoubi (VN
jongerenvertegenwoordiger). Ook was er een
optreden van rapper GY, die zich als artiest inzet om
de Aziatischecultuur te verbinden met muziek en
girlpower - en om stereotypen te doorbreken.
Kijk het programma hier terug.

Kijk het programma hier terug.

Webinar ‘Vrouwen, gelijkheid en het
minimumloon’
21 oktober 2020, in samenwerking met FNV Voor 14
In veel cruciale beroepen werkt een meerderheid
aan vrouwen, die door de coronapandemie extra
kwetsbaar zijn geworden. Hét moment dus om
het te hebben over hoe vrouwen in Nederland
eerlijker mee kunnen delen in de welvaart en meer
financiële zekerheid kunnen krijgen. Hoe draagt een
hoger minimumloon daaraan bij? En hoe kunnen
politiek betrokken of actieve vrouwen daar een rol
in spelen? Dat werd besproken in deze webinar,
georganiseerd in samenwerking met FNV Voor 14:
de tak van de vakbond die zich inzet voor een hoger
minimumloon van 14 euro.
Hoe komt het dat vrouwen structureel minder
verdienen dan mannen? Wat doet dat met hen en
hun positie in de maatschappij? En (hoe) draagt
12

Stem op een Vrouw: Jaarverslag 2020

Politieke Vrouwen

Politieke Vrouwen Netwerkevent

In 2019 is door het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) besloten een
jaarlijks netwerkevenement te organiseren voor
vrouwen in politiek en bestuur. Jaarlijks nodigt
het ministerie een aantal vrouwenorganisaties uit
om hiervoor een plan in te dienen. In 2020 werd
Stem op een Vrouw voor het eerst uitgenodigd
om een idee in te sturen. Ons plan, om zowel een
netwerkevenement, mentorprogramma en een
reeks van online trainingen te organiseren, won de
aanbesteding. In de periode juni 2020 tot en met
mei 2021 hebben wij in opdracht van het ministerie
van BZK dit netwerk georganiseerd.

Is online netwerken mogelijk en zitten mensen
die gewend zijn fysiek te netwerken daar wel op
te wachten? Die vraag kon maar op één manier
worden beantwoord: door het te proberen. Na
een uitgebreide testfase en het uitproberen en
bedenken van interactieve online gespreksformats,
organiseerden we op 15 november 2020 voor
het eerst een online netwerkevenement voor
vrouwelijke politici en aspiranten.

Na de start doopten dit netwerk om tot Politieke
Vrouwen, een herkenbare naam die zowel kan
doelen op vrouwelijke politici als aspiranten. De
belangrijkste activiteit van Politieke Vrouwen
is een groot jaarlijks netwerkevenement, zowel
gericht op ontmoeting als op het inspireren van de
aanwezige politici en aspiranten. Maar vanwege de
coronapandemie was het niet mogelijk om dit fysiek
te organiseren. Daarom besloten we om niet één
maar meerdere online evenementen te organiseren:
een online evenement geheel gericht op inspiratie
(Het Politieke Vrouwen Evenement) en een meer
intieme, kleinschalige online netwerkbijeenkomst
gericht op ontmoeting (Het Politieke Vrouwen
Netwerkevenement).

Er namen 25 vrouwen deel aan dit evenement, dat
volledig gericht was op onderlinge ontmoeting en
inspiratie over netwerken van experts. De nadruk lag
op het nabootsen van de voordelen van een fysiek
netwerkevenement: ontmoeting met mensen die je
niet kent, met elkaar in gesprek over een inspirerend
programma en via gerichte vragen kennismaken
en elkaars kennis benutten. Er werd afwisseling
gecreëerd door netwerken in break-out rooms te
combineren met inspirerende sprekers tussendoor.
De host was Tessa Hagen. Sprekers waren Anila
Noor (managing director New Women Connectors)
en Manja van der Weit (raadslid VVD Purmerend
en initiatiefnemer Vrouwen in de Purmerendse
Politiek). Zij deelden hun lessen over het belang van
netwerken en over samenwerken in de politiek en
daarbuiten.
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Het Politieke Vrouwen Evenement
Op 11 november 2020 vond Het Politieke Vrouwen Evenement plaats. Live vanuit Pakhuis
de Zwijger zonden we hét evenement van het jaar voor en door politieke vrouwen uit.
Het was een avond vol bijzondere politiek actieve vrouwen en meiden die hun ervaringen
deelden. Ze gingen in gesprek over hoe ze politiek actief waren geworden, wat ze hadden
bereikt of nog wilden bereiken, over vrouwelijk leiderschap op de voormalige Antillen en
in Europa, en over het meenemen van gender als factor in politiek beleid.
Te gast waren Hedy d’Ancona (oud-minister en bekend tweede golf-feminist),
Maria Liberia Peters (oud-premier van de voormalige Nederlandse Antillen), Sadet
Karabulut (Tweede Kamerlid, SP), Mona Keijzer (Staatssecretaris Economische Zaken
en Klimaat, CDA), Imane Nadif (Raadslid, Groenlinks Amsterdam), Samira Rafaela
(Europarlementariër, D66) en Esther van Dijk (directeur Emancipatie, ministerie OCW).
Namens Stem op een Vrouw was Devika Partiman te gast en namens het ministerie van
BZK Claartje Brons. Bijzondere gasten waren de 11-jarige Nilaya Holwijn (kinderminister)
en 12-jarige Imane Valk (kinderraadslid). Zij kregen de kans vragen te stellen aan de
politici op het podium en deden zo een originele bijdrage aan de inhoudelijke gesprekken.
De avond werd afgewisseld met muziek door Shishani Vranckx en spoken word door
Rachel Rumai Diaz. De presentatie lag in handen van Dionne Abdoelhafiezkhan en Raissa
Biekman.
Kijk het programma hier terug (met NGT-vertolking).
Het Politieke Vrouwen Evenement trok 1600 kijkers
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Trainingen
Van juni tot november organiseerden we maar liefst 15 online trainingen en webinars voor het Politieke Vrouwen netwerk, waaraan zo’n 400 vrouwen hebben
deelgenomen. Vijf trainingen waren specifiek gericht op aspiranten, vier op politici en de rest van het aanbod was geschikt voor beide groepen.
In de keuze voor trainers en sprekers is zorgvuldig gelet op een verscheidenheid in leeftijd, woonplaats, etniciteit en - waar relevant - partijkleur. Op aanvraag was het
mogelijk om bij de trainingen een NGT-tolk in te zetten. Van die mogelijkheid is enkele keren gebruik gemaakt.
Trainingen Politieke Vrouwen
Datum Vorm
10 juli Webinar

Inhoud
De politiek in: Waar begin je?
Host: Shula Tas

24 juli Training

23
sept

Training

24
sept

Training

10 okt Training

Timemanagement voor politici
door Trudi van Bentum
Sprekers: Devika Partiman (voorzitter Stem op een
Vrouw), Naima Ajouaau (voorzitter Rooie Vrouwen
in de PvdA) en Rianneke Mees (Raadslid in Den
Bosch, De Bossche Groenen)
Omgaan met politieke framing
door Liesbeth Tettero
Omgaan met haantjescultuur
door Liesbeth Tettero

Debattraining voor beginners
door Zilla Boyer
Debattraining voor gevorderden
door Patricia Seitzinger

29 okt Training

Persoonlijke profilering: Omgaan met pers en
media
door Noortje Jacobs

27 nov Webinar

Doorgroeien in de politiek: Van politica tot
bestuurder
Host: Shula Tas
Sprekers: Arthur van Dijk (Commissaris van de
Koning in Provincie Noord-Holland, VVD), Kholoud
al Mobayed (Wethouder in Hoorn, Sociaal Hoorn)
en Liesbeth Spies (Burgemeester van Alphen aan
de Rijn, CDA).

In oktober 2020 is het Politieke Vrouwen mentornetwerk van start gegaan. Een uitgebreide beschrijving van dit mentornetwerk is bij de eerder genoemde activiteiten te vinden.
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In de spotlight

In de media

16

Stem op een Vrouw: Jaarverslag 2020

In de media
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Nominatie ‘Best Social Award’
The Best Social Awards zijn dé prijzen in Nederland
voor de beste social media content. Stem op een
Vrouw werd genomineerd in de categorie Audience
- Beste Positive Impact. Deze categorie bestaat uit
genomineerden die bijdragen aan een uniek en/of
activistisch geluid op social media. Naast ons waren
genomineerd: The Black Archives, Tim Hofman,
Zeikschrift en de winnaar Nikkie Tutorials.
Visua
ls
voor I nominatie
ns
Twitte tagram en
r
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Jaarrekening
Het jaar 2020 staat in groot contrast met het
voorgaande jaar. Waar 2019 nog geheel in het teken
stond van drie verkiezingen - Europees Parlement,
Provinciale Staten en Waterschappen - was 2020
het eerste jaar in het bestaan van Stem op een
Vrouw waarin er geen verkiezingen plaatsvonden.
Het was bovendien het jaar van de COVID-19
pandemie, wat en duidelijke verschuiving in budget
keuzes betekende. Waar normaliter een aanzienlijk
deel van het jaarlijkse budget opgaat aan online
stemcampagnes, was er dit jaar meer ruimte voor
ander aanbod zoals evenementen. Omdat deze
evenementen vanwege de pandemie veelal niet
fysiek maar online plaatsvonden, vielen ook grote
kostenposten zoals techniek, locatie en catering
grotendeels weg. Daardoor hebben we in 2020 meer
activiteiten kunnen organiseren dan we van tevoren
voor mogelijk hielden.
Vanaf mei 2020 organiseerden we daarnaast
het netwerk Politieke Vrouwen in opdracht
van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. Veel activiteiten die we in eerste
instantie zelf van plan waren te organiseren, konden
nu een plek krijgen binnen dit project. Het gaat dan
om het mentornetwerk, trainingen en Het Politieke
Vrouwen Event.

Daarnaast zijn wij blijven draaien op veel vrijwillige
kracht en steun. Veel dank gaat uit naar onze vele
vrijwilligers, donateurs en fondsen.
Hieronder vindt u een overzicht van de lasten en
baten in 2020.
Stichting Stem op een Vrouw opereert in het
publieke domein. We hechten veel waarde aan
transparantie en vinden het daarom belangrijk
om een losstaand financieel jaarverslag door een
onafhankelijk boekhoudkantoor van onze financiën
te laten opmaken. Dit jaarverslag is - inclusief
balans, kasstroomoverzicht en grondslagen naast dit inhoudelijke jaarverslag op aanvraag
beschikbaar.

Iris Bos
Penningmeester
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Balans
BATEN

LASTEN

RESULTAAT
Verschil totaal lasten en baten

Algemene kosten

€ 14.131,00

Website kosten

€ 1.630,00

Fondsen en Donaties

€ 31.336,00

Totaal lasten

€ 72.034,00

Huurkosten

€ 3.739,00

Webdesign

€ 1.524,00

Stichting Democratie en Media

€ 24.000,00

Totaal baten

€ 74.594,00

Administratiekosten

€ 529,00

Datakosten

€ 0,00

Donaties

€ 7.336,00

Reiskosten

€ 1.373,00

Hostingkosten

€ 106,00

Vrijwilligersvergoedingen

€ 5.490,00

Opdracht Ministerie van BZK

€ 42.927,00

Organisatiekosten

€ 3.000,00

Ticket inkomsten

€ 181,00

Overige inkomsten

€ 150,00

Advertentie kosten

€ 4.109,00

Overige advertentiekosten

€ 4.052,00

Facebook advertenties

€ 57,00

Inkoopwaarde inkomsten

€ 51.891,00

Event - Van Politica tot Bestuurder

€ 748,00

Event - Jong en je wilt wat

€ 1.213,00

Financiële baten en lasten

€ 273,00

Opdracht - Ministerie BZK

€ 43.174,00

Rentebaten

€ 0,00

Overige events

€ 317,00

Bankkosten

€ 273,00

Projectmedewerkers

€ 6.439,00

Totaal lasten

€ 72.034,00 Totaal baten

€ 74.594,00 Resultaat

€ 2.560,00
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Lasten
Algemene Kosten
De algemene kosten omvatten in het vierde
stichtingsjaar €14.131. Deze post is opgebouwd
uit huurkosten voor ons kantoor in A-Lab in
Amsterdam, administratiekosten, reiskosten en
vrijwilligerskosten. Stichting Stem op een Vrouw
wordt volledig gedraaid door vrijwilligers en heeft
geen mensen in vaste dienst. Ook het bestuur is
onbezoldigd. De vrijwilligersvergoedingen van
in totaal €5.490 zijn dan ook gegaan naar enkele
vrijwilligers die de organisatie van de verschillende
projecten, voornamelijk op het gebied van educatie
en onderzoek, hebben ondersteund.
Inkoopwaarde inkomsten (activiteitenkosten)
De totale activiteitenlasten bedroegen in boekjaar
2020 €51.891. De opdracht voor het Ministerie
van BZK was hierbij het zwaartepunt, met een
totaalwaarde van €43.174. Van dit bedrag besloeg
59% vergoedingen voor projectontwikkeling,
-coördinatie, -organisatie en vrijwilligerskosten, 39%
sprekersvergoedingen en locatiekosten voor de
trainingen en het Politieke Vrouwen Evenement. De
resterende post betreft promotiekosten.

(verdere) organisatie van het mentornetwerk,
activiteiten gericht op onderwijs, en het beheer
van de sociale mediakanalen van de stichting.
Overige activiteiten kosten zijn gemaakt voor de
evenementen ‘Van Politica tot Bestuurder’ en ‘Jong
en je wilt wat’, respectievelijk €748 en €1.213.
Website kosten
De kosten voor de hosting van de domeinnamen,
het onderhoud van de website en ontwerpen en
lanceren van een nieuwe website in februari 2020
zijn €1.630.
Advertentie kosten
Waar een van de zwaartepunten van de activiteiten
en uitgaven van Stem op een Vrouw in eerdere jaren
lag bij online stemcampagnes en bijbehorende
advertenties, kende 2020 geen verkiezingen. We
hebben dit jaar daarom ook ingezet op advertenties
op Google om de naamsbekendheid en het bereik
van de stichting te promoten. Het aanbod aan
trainingen en evenementen kon zo een bredere
doelgroep vinden.
Financiële baten en lasten
De bankkosten (Triodos) bedroegen in 2020 €273.

Baten
Fondsen en donaties
We ontvingen in 2020 voor €7.336 aan donaties
van particulieren, een grote toename ten
opzichte van 2019. Van Stichting Democratie en
Media ontvingen we opnieuw een aanzienlijke
bijdrage van ditmaal €24.000. We zijn al onze
donateurs en Stichting Democratie en Media
hiervoor enorm dankbaar.
Opdracht ministerie van BZK
De opdracht van het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
bedroeg in totaal €42.927.
Ticket inkomsten
We ontvingen €181 aan ticketinkomsten voor
verschillende online trainingen binnen de
serie ‘Uit ons Netwerk’, specifiek de trainingen
solliciteren (22 mei), onderhandelen (29 mei) en
debat (16 juni).
Overige inkomsten
Het totaal aan overige inkomsten bedroeg
€150, voor het organiseren van een onderdeel
van festival Zus ‘n Zo. Uiteindelijk kon dit
festival helaas wegens corona niet als gepland
doorgang vinden.

Hiernaast heeft de stichting in 2020 geïnvesteerd
in werken middels verschillende kernteams,
waarbij een vergoeding van €6.439 is gegaan
projectmedewerkers voor de ontwikkeling en
21

Dankwoord

Stem op een Vrouw: Jaarverslag 2020

Wij bedanken...
Ons geweldige team, dat zich nooit eerder zo flexibel en creatief toonde.
Onze donateurs, voor de steun die bijdraagt aan een stabiele basis van inkomsten.
Stichting Democratie en Media voor het subsidiëren van onze activiteiten en het extra
aanbod aan steun in de coronaperiode.
De partners met wie we samenwerkten aan verschillende inhoudelijke programma’s: FNV
Voor 14, Pakhuis De Zwijger/FemCity en provincie Noord-Holland.
Het ministerie van BZK voor de samenwerking en het vertrouwen.
De vrouwelijke politici die zich belangeloos inzetten als mentor in ons mentornetwerk.
En tot slot alle trainers en sprekers, de deelnemers aan onze evenementen en trainingen,
iedereen die ons volgt op sociale media en ons werk op andere manieren steunt.
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