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Neem deel aan het Politieke Vrouwen Weekend

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en stichting Stem op een Vrouw nodigen u
uit om deel te nemen aan het Politieke Vrouwen Weekend: Open Politieke Huizen. Dit programma is
onderdeel van het netwerk Politieke Vrouwen, dat zich richt op vrouwen in politiek en bestuur en op
politieke aspiranten.

Politieke Vrouwen Weekend
Op dit moment is slechts zo’n 30% van de lokale politici vrouw. Daarnaast zien wij dat voor een groot deel
van onze doelgroep kandidering een paar stappen te ver is. Op een laagdrempelige manier kennismaken
met lokale politiek en politici, kan een eerste stap zijn naar bijvoorbeeld gaan stemmen bij de
verkiezingen, lid worden van een partij en je melden voor een commissie.

Politieke Vrouwen organiseert daarom op 22-23 januari 2022 een weekend om de drempel naar politiek
te verlagen voor vrouwen uit heel Nederland. Het is bewust vlak voor de verkiezingen, om ook
betrokkenheid daarbij te vergroten en het moment van die verkiezingen te gebruiken om een eerste
‘spark’ te laten ontstaan met lokale politiek en het belang ervan.

We vragen u om deel te nemen: open op 22 of 23 januari een dag de deuren voor vrouwen en meiden uit
uw regio en verlaag de drempel naar lokale politiek!

Wanneer u deelneemt aan dit weekend, vragen we u om lokaal een programma te verzorgen voor
bezoekers. Dat kan zijn:

- Een rondleiding door het gebouw,
- Een bezoek aan de raadszaal / statenzaal,
- Kennismaking met een of meer vrouwelijke raadsleden / statenleden,
- Informatie over politiek actief worden.

Wij denken graag met u mee over een leuk en haalbaar programma.

Promotie en werving bezoekers
Politieke Vrouwen ondersteunt u met de promotie en werving. Wij zorgen voor promotiemateriaal en
teksten en brengen het weekend onder de aandacht bij onze achterban. Op de website van Politieke
Vrouwen komt van tevoren een overzicht van alle gemeenten en provincies die meedoen aan het
Politieke Vrouwen Weekend.

https://www.politiekeambtsdragers.nl/ambt-in-praktijk/inclusief-en-divers-bestuur/beleidsprioriteiten/netwerk-politieke-vrouwen
https://www.politiekeambtsdragers.nl/ambt-in-praktijk/inclusief-en-divers-bestuur/beleidsprioriteiten/netwerk-politieke-vrouwen


Wanneer?
Het weekend van 22-23 januari. Deelnemende locaties kiezen zelf of zij één of twee dagen de deuren
openen.

Doe mee
Meld u aan of vraag om meer informatie via events@stemopeenvrouw.com

mailto:events@stichtingstemopeenvrouw.com

