Invloed met Impact
Het onderwerp ‘Invloed met Impact’ legt de nadruk op
de positieve invloed van vrouwen op maatschappelijke
onderwerpen en discussies. Eén van de manieren
om positieve invloed uit te oefenen, is in de politiek.
De politiek neemt besluiten die invloed hebben op
iedereen. Daarom is het belangrijk om zoveel mogelijk
verschillende meningen en ervaringen te horen. Om zo
tot een besluit te komen wat voor iedereen het beste is.

Meer vrouwen in de politiek
Op dit moment zijn er veel minder vrouwen actief in
de politiek dan mannen. In de Tweede Kamer zitten
bijvoorbeeld 47 vrouwen en 103 mannen. Terwijl er in
Nederland meer vrouwen dan mannen wonen. Het is

Internationale
Vrouwendag
Vandaag, 8 maart, vieren we wereldwijd Internationale Vrouwendag! Het doel

dus goed als er meer vrouwen actief worden. De kans
is dan groter dat de politiek thema’s die voor vrouwen
belangrijk zijn bespreekt. Denk aan: kinderopvang,
zwangerschapsdiscriminatie of geweld thuis. Dus, met
meer vrouwen in de politiek, zijn de belangen van
vrouwen beter vertegenwoordigd.

van deze dag is aandacht te geven aan de rechten en positie van vrouwen in
onze samenleving. Het thema voor 2021 is: ‘Invloed met Impact’. Eén van de
manieren om positieve invloed uit te oefenen, is in de politiek. In deze folder
leest u daar meer over. Ook staan er verhalen in van bekende (Osse) vrouwen
in de politiek. Wat zijn hun ervaringen en wat vinden zij belangrijk?

De gemeente Oss is Global Goals gemeente.
Daarom vinden wij het belangrijk om
op deze dag aandacht te geven aan
Global Goal 5: Gendergelijkheid.

“De stem van de
vrouw is belangrijk.”
Anno 2021 is het nog steeds een nieuwsitem als een vrouw lijsttrekker
wordt, wethouder, commissaris of burgemeester....of carnavalsprins!
Zolang dat het geval is, klopt er iets niet. We weten dat talenten gelijk
verdeeld zijn over mannen en vrouwen. Dus zolang het een nieuwtje is
dat een vrouw een positie krijgt benutten we de talenten van vrouwen
niet voldoende.
We staan als samenleving voor belangrijke opgaven, voor zware
beslissingen. Het kan niet zo zijn, dat die alleen door mannen worden
genomen. De stem van de vrouw is belangrijk.
Toch voelen vrouwen een barrière; ze moeten al werken, het gezin
balanceren (ze doen namelijk nog steeds het merendeel van het
huishoudelijk werk) en willen ook weleens tijd voor zichzelf. Ook vragen
vrouwen zich te vaak af...kan ik dat wel? Alsof besturen bestaat uit de
woorden weten, kunnen, beslissen. In onze samenleving is het belangrijk
om vragen te stellen, te horen, te luisteren, de waarden te benoemen
en te kijken hoe we de samenleving vooruit kunnen helpen. Natuurlijk
kunnen mannen dat ook. Onze kinderen hebben er recht op dat wij onze
talenten delen op die plek waar de samenleving er het meest bij gebaat
is. Politiek en bestuur horen daar onlosmakelijk bij.

Wobine
Buijs-Glaudemans
Burgemeester van Oss

“De kansen die
er zijn moet je
durven grijpen”
Vaak bezocht ik als burgemeester scholen. Dan hadden de kinderen
tekeningen gemaakt van de burgemeester. Een man van zestig
met een ambtsketen. Het traditionele beeld zit er dus vroeg in.
Als nieuwbakken commissaris van de Koning heb ik de eerste
burgemeesters gefeliciteerd. Allen vrouw, dus het beeld verschuift.
De Internationale Vrouwendag vraagt aandacht voor gelijke
rechten. De kansen die er zijn moet je durven grijpen Ook in het
bestuur van de vereniging, je werk, de politiek. Het gaat om
betrokkenheid, inzet en kunde, het vermogen om signalen op te
pakken. En de durf om te zeggen ‘ik kan dat ook’. Bijvoorbeeld als
wethouder of burgemeester.

Ina Adema
Commissaris van de Koning Provincie Noord-Brabant

“Stil zitten en
niks doen
is niets voor mij”
Op 18-jarige leeftijd besloot ik politiek actief te worden. De
toenemende ongelijkheid en het gebrek aan echt groen beleid
wakkerde een vlammetje in mij aan. Stil zitten en niks doen is niets
voor mij. Ik wilde graag mijn steentje bijdragen aan een groenere
en socialere wereld. Ik werd lid van GroenLinks en DWARS, de
GroenLinkse Jongeren. Ik werd met open armen ontvangen en kreeg
veel ruimte om mezelf te ontwikkelen. 4 jaar later, op 22-jarige
leeftijd werd ik verkozen als Statenlid van de Provincie NoordBrabant. Ik werkte niet alleen hard, ik werd ook gezien.
Het is niet meer van deze tijd dat vooral mannen onze toekomst
bepalen. Onze volksvertegenwoordiging kan en moet diverser. Word
ik als jonge vrouw wel eens onderschat? Jazeker! Maar ik laat me niet
uit het veld slaan. Het geeft me juist extra motivatie om nog harder
te strijden voor mijn idealen. Ik ben ontzettend blij dat ik als 18-jarige
de sprong in het diepe nam. Als Statenlid kan ik me nu hard maken
voor de Brabanders en hun toekomst. Dat is prachtig om te doen.

Jade van der Linden
Statenlid Provincie Noord-Brabant

“Zo help je vrouwen,
én de hele
samenleving.”
De eerste vrouwelijke premier, die hebben we nog niet gehad in
Nederland. Voor dit soort rolmodellen is veel aandacht. Maar ik
wil vooral aandacht voor al die vrouwen die het harde werk doen
maar die niet gehoord worden. Vrouwen die werken met tijdelijke
contracten in de zorg, vrouwen die nog steeds minder verdienen
dan mannen voor hetzelfde werk en vrouwen die mantelzorgen en
dit moeten combineren met hun werk en zorg voor hun kinderen
bijvoorbeeld. Zij zijn de echte rolmodellen. Laten we dus niet alleen
naar de top kijken: echte verandering komt volgens SP’ers van
onderop. Daarom voerde ik actie met de vrouwen uit de thuiszorg,
die massaal protesteerden tegen de hoge werkdruk en het lage
loon. Ook heeft de SP een wet gemaakt zodat bedrijven mannen en
vrouwen niet langer ongestraft ongelijk kunnen betalen. En wil de SP

Lilian Marijnissen
Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal

gratis kinderopvang. Zo help je vrouwen, én de hele samenleving.

“Dit is het verhaal van
een selfmade woman”
In de vorige bestuursperiode heb ik als wethouder in Oss heel fijn samen gewerkt met
inwoners, verenigingen en gemeentelijke organisatie. Ik had de mooie mensenportefeuille
zorg en welzijn. Sinds ruim een jaar ben ik burgemeester in Reusel-De Mierden, een
prachtige groene gemeente in De Brabantse Kempen. Na de HAVO ben ik begonnen
op de type/-telexkamer van de Cehave in Veghel en later als secretaresse bij het
laboratorium. Daarna werd ik office-manager bij een consultingbureau. Ik heb in mijn
vrije tijd veel bestuurlijke functies verricht en daarvan veel geleerd. Zo zat ik nog maar
net in de brugklas en trad toe tot het leerlingenbestuur. Ik kon niet wachten tot ik 18
werd want toen mocht ik in het bestuur van de basketballclub plaatsnemen. Zo kwam
ik uiteindelijk ook in aanraking met de politiek, want tja als je je maatschappelijk inzet,
weten ze je te vinden.
Ik heb geen langjarige opleidingen gevolgd, maar wel regelmatig deelgenomen
aan trainingen en professionaliseringsbijeenkomsten en ook ben ik niet stil blijven
zitten, maar heb ik het lef gehad te laten zien wat mijn kwaliteiten waren. Ik vind
het belangrijk dat er een gezonde mix is van mannen en vrouwen om evenwichtige
besluiten te kunnen nemen. Dus het doet er toe dat je je als vrouw mee inzet voor een
nog krachtiger Oss.
Kom op vrouwen! Vertrouw op jezelf en je gevoel; je ziet waar het toe kan leiden.
Dit is het een verhaal van een selfmade woman.
Ik wens iedereen een fijne Internationale Vrouwendag.

Annemieke
van de Ven
Burgemeester Reusel-De Mierden

“Omdat de politiek je
leven bepaalt”
Het is nooit in mij opgekomen om ooit lid te zijn van de Eerste Kamer.
In mijn beeld was dat alleen weggelegd voor zeer geleerde mensen en
dat ben ik niet. Ik heb wel bewust gekozen om in mezelf te investeren
en me te blijven ontwikkelen. Dit heeft mij gebracht waar ik nu ben.
Het is heel bijzonder dat ik, als lid van de Eerste Kamer, één van de
75 Nederlanders ben die over alle wetten een finaal oordeel mag
geven. Wetten die over van alles gaan waar wij in ons dagelijks leven
mee te maken krijgen, zoals onderwijs en zorg. Maar ook wetten die
gaan over onze vrijheden en ook regelen wat wij als samenleving
niet tolereren en hoe we dit dan bestraffen. Volksvertegenwoordigers,
of het nu gemeenteraadsleden zijn of Kamerleden, nemen dagelijks
besluiten die ons leven bepalen.
Mijn betrokkenheid bij de politiek begon 45 jaar geleden omdat ik
vond dat er een kinderdagverblijf moest komen in Oss, zodat vrouwen
zoals ik werk en gezin konden combineren. Er zaten toen vooral
mannen in de gemeenteraad voor wie dit probleem niet speelde.

Reina
de Bruijn-Wezeman
Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal

Tijd dus voor meer vrouwen in de politieke arena. Ook bij mijn werk
in het ziekenhuis heb ik ervaren dat vrouwen andere onderwerpen
belangrijk vinden dan mannen. Het is dus belangrijk dat evenveel
mannen als vrouwen meebeslissen over belangrijke zaken zoals in de
politiek. Dat is wat mij drijft om nog steeds politiek actief te zijn.

Ook actief worden?
Bent u door het lezen van deze verhalen enthousiast geworden?
Denkt u er over na om zelf politiek actief te worden? Of wilt u weten
hoe u meer invloed hebt op de lokale besluitvorming?
Geef u dan op voor de cursus Politiek Actief! Deze start eind mei in de
gemeente Oss. Aanmelden kan vanaf 17 maart via Raadsgriffie@oss.nl.
Meer informatie leest u op www.oss.nl/politiekactief.

Evenement
De afgelopen jaren vierde de gemeente Oss deze dag met een
evenement. Dat organiseerden we samen met Museum Jan Cunen.
Helaas kan dat dit jaar niet doorgaan. Maar wij en Museum Jan
Cunen hopen volgend jaar weer een mooi evenement voor u te
organiseren.
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