OVERZICHT ACTIVITEITEN
VROUWENPODIUM 2010-2020

Op donderdag 27 mei 2010 startte het Vrouwenpodium. De FNV maakte samen met twee
andere organisaties (NVR en LOM) een statement naar de politiek. Het Manifest
Vrouwenpodium is inmiddels door vele vrouwen en (vrouwen)organisaties ondertekend.
Behalve door de ruim 70 bij FNV, NVR en LOM aangesloten organisaties is het manifest
inmiddels ondertekend door 50 andere organisaties. Dit is de lijst van alle organisaties die
het manifest hebben ondertekend.
Lees hier de tekst van het manifest.
PRINSESJESDAG TWEEDE DINSDAG IN SEPTEMBER
Het Vrouwenpodium lanceerde in 2010 Prinsesjesdag, een dag waarop er aandacht wordt
gevraagd voor de positie van vrouwen ter voorbereiding op Prinsjesdag en de rijksbegroting.

Een overzicht van uitgevoerde activiteiten

2015
2 maart 2015
‘Een handvol veiligheid’ was het thema van de Vrouwenpodium bijeenkomst op 2 maart
2015. Een handvol omdat er op 5 aspecten van veiligheid gediscussieerd kon worden:
veiligheid op school, op het werk, binnen in huis in relaties en buiten op straat, en in verre
conflictgebieden. Met inleidingen van Halleh Ghorashi en Joke Florax, waarna
gediscussieerd werd over de bovengenoemde onderwerpen.

2014
3 maart 2014
Vrouwenpodium vierde internationale vrouwendag in Nieuwspoort, Den Haag. Thema: Zij

maken het verschil, de macht van vrouwen in politiek, bedrijfsleven, vakbeweging,
maatschappelijke organisaties.
Monitor de effecten van bezuinigingsmaatregelen voor verschillende groepen vrouwen
bijvoorbeeld oudere vrouwen, allochtone vrouwen en vrouwen met een beperking.
Dat is een van een reeks aanbevelingen aan overheid en politiek die tijdens
deze bijeenkomst werd geformuleerd.
De aanbevelingen werden aangeboden aan directeur Emancipatie Carlien Scheele, die ze
namens minister Jet Bussemaker in ontvangst nam, en aan leden van de Tweede Kamer.
‘Vrouwen op topposities, zij maken het verschil’ was de titel van de bijeenkomst. Zes
topvrouwen uit bedrijfsleven, politiek, vakbeweging, maatschappelijk middenveld,
wetenschap en de media vertelden hoe zij hun functie benutten om de positie van vrouwen
te versterken: Marga Miltenburg, directeur bureau Zij Spreekt, Anne-Marie
Snels, voorzitter Algemene Federatie Militair Personeel, Marije Veenbergen, verantwoordelijk
voor talentmanagement en leiderschapsprogramma’s bij Unilever, Selma Bas, raadslid voor
D66 in Utrecht, Ellen Kampman, hoogleraar Wageningen Universiteit
en Domenica Ghidei, lid College rechten van de mens.
In de gesprekken daarna ging het vooral om wat vrouwen verwachten van de politiek en
overheid ter ondersteuning van het streven om de positie van vrouwen te versterken.
De aanbevelingen aan de overheid en aan politici zijn hier te downloaden.
8 september 2014 High Tea
Prinsesjesdag stond dit jaar in het teken van de decentralisaties en de gevolgen voor
vrouwen. In Nieuwspoort kwamen vrouwen uit de achterban van de in Vrouwenpodium
samenwerkende organisaties bijeen om gezamenlijk de te verwachten gendereffecten te
benoemen en tot aanbevelingen te komen aan overheid en politiek hoe deze te voorkomen.
Belangrijk is daarbij in ieder geval dat er een monitor komt die de emancipatie implicaties
van decentralisatie ontwikkelingen volgt.
De vele aanbevelingen voor gemeenten en 2e Kamer worden gebundeld en
aangeboden aan alle fracties in de Tweede Kamer. Lees het verslag en de aanbevelingen.

2013
In 2013 vonden verschillende activiteiten plaats:





16 januari VIP ontbijt met politici van 7 politieke partijen
28 februari Expertmeeting Kinderopvang met leden 2e Kamer
6 maart Talkshow Zelfstandig in 2013
voorjaar Gesprekken met diverse politici over de strategie om verbeteringen tot stand te
brengen
 2e dinsdag in september Prinsesjesdag
Verder: de verschillende organisaties organiseren rond de 7 thema's eigen activiteiten en
lobbytrajecten.
16 januari VIP ontbijt met politici
Tijdens het VIP-ontbijt op 16 januari 2013 luisterden Kamerleden aandachtig naar de
deskundige input van maatschappelijke organisaties over onderwerpen die voor vrouwen in
Nederland belangrijk zijn. Het VIP-ontbijt – VIP staat voor Vrouwen Inspireren Politici – is
een initiatief van het Vrouwenpodium 2010-2020, een samenwerkingsverband van NVR,
FNV Vrouw en de LOM samenwerkingsverbanden.
Zeven onderwerpen zette het Vrouwenpodium tijdens het VIP-Ontbijt met Kamerleden op de
politieke agenda: kinderopvang, zorg, huiselijk geweld, arbeidsparticipatie, duurzaamheid,

maatschappelijke participatie en armoedebestrijding.
Een impressie is hier te vinden.
Download hier het volledige verslag met actiepunten.
Vervolg
Inmiddels is er al een Kinderopvang-ontbijt geweest en een meldpunt voor alleenstaande
ouders om te inventariseren wat de gevolgen zijn van het afschaffen van de alleenstaande
oudertoeslag. Ook zijn met enkele Kamerleden vervolgafspraken gemaakt, o.m. over
duurzaamheid.
6 maart Viering vrouwendag
Het Vrouwenpodium 2010-2020 vierde internationale vrouwendag met een talkshow in het
Laaktheater in Den Haag.
“Het is de bedoeling dat het een interactieve talkshow wordt”, zei Dionne Abdoelhafiezkhan
bij de start van de talkshow Zelfstandig in 2013 op woensdag 6 maart. En interactief werd
het. Dat kwam door de openheid van de talkshowgasten, de spontaniteit van talkshowhost
Dionne, die onvermoeibaar trap op, trap af met de microfoon het publiek inging, en door het
intieme karakter van het Laaktheater. Maar vooral ook omdat de onderwerpen: inkomen,
zelfredzaamheid en zelfbeschikking door de vrouwen in de zaal (h)erkend werden als
onontbeerlijke ingrediënten van hun zelfstandigheid, en vele persoonlijke vragen en reacties
losmaakten.
Het verslag met foto’s is hier te vinden.

Reactie op emancipatiebrief en deelname Rondetafelgesprek
De emancipatiebrief van minister Bussemaker is rond Moederdag verschenen.
Op 11 juni deed het Vrouwenpodium mee aan een Rondetafelgesprek met de commissie
OCW van de 2e Kamer over het emancipatiebeleid. LOM, FNV en NVR gaven samen met
15 andere organisaites de commissie input mee voor het algemeen overleg met minister
Bussemaker op 13 juni. Naast de eigen inbreng va nde 3 organisaties deed het
Vrouwenpodium ook mee aan de gezamenlijke reactie. De focus van die reactie ligt op
- Arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid
- Betere combinatie van betaalde arbeid en zorgtaken
- Bestrijding van geweld tegen vrouwen.
De organisaties vinden het van groot belang dat er consequent een gendereffecttoets op
beleidsvoorstellen en wetgevingstrajecten wordt gedaan. Hierdoor kan tijdig worden
ingegrepen op onbedoelde effecten van beleid en wetgeving en kan er worden ingezet op
het voorkomen, tegengaan of beperken van deze onbedoelde effecten.
Lees hier de afzonderlijke inbreng van LOM, NVR en FNV Vrouw en de gezamenlijke reactie
van samenwerkende organisaties.

Prinsesjesdagontbijt met politici
Jaarlijks vraagt het Vrouwenpodium op de 2e dinsdag in september, “Prinsesjesdag”, op een
bijzondere manier aandacht voor onderwerpen die van groot belang zijn voor vrouwen en
vrouwenorganisaties.
In dat kader was er op 10 september het Prinsesjesdagontbijt. Een ontbijt waarbij
Kamerleden door een aantal experts en ervaringsdeskundigen zijn voorzien van suggesties
en voorstellen over 3 voor vrouwen belangrijke onderwerpen waarover het komende

parlementaire jaar door de Kamer besluiten worden genomen. De thema’s die dit keer aan
de orde werden gesteld waren:
♦ Samen zorgen. Wat is nodig om arbeid en zorg tussen partners eerlijk te delen?
♦ Werken voor je uitkering?!
♦ Als je er alleen voor komt te staan. De juiste ingrediënten voor een goede
nabestaandenregeling.

2012
Kies bewust 2012
Omdat de verkiezingen op 12 september waren, een dag voor Prinsesjesdag, gaf het
Vrouwenpodium in dat jaar geen acte de presence bij de 2e Kamer, maar stuurde een ecard
rond om vrouwen er op te wijzen bewust te stemmen. Daarbij is gewezen op de actie Kies
een vrouw.

2011
Prinsesjesdag 2011
Op dinsdag 13 september gaf het Vrouwenpodium 2010-2020, samenwerkingsverband van
FNV, LOM en NVR, weer acte de presence bij de Tweede Kamer.
Waarmee een traditie van ‘Prinsesjesdag’ op de tweede dinsdag in september is ontstaan:
ieder jaar aandacht vragen voor de gevolgen van de kabinetsplannen voor vrouwen.
Er werden 7 kunstwerken aangeboden aan 7 Kamerleden. De kunstwerken symboliseren
voor vrouwen belangrijke onderwerpen: kinderopvang, thuiszorg, inburgering, duurzaamheid,
arbeidsparticipatie, armoedebestrijding en huiselijk geweld. Met het in ontvangst nemen van
het kunstwerk beloofden de zeven Kamerleden dat ze zich het komende jaar extra voor een
van deze onderwerpen gaan inzetten.
Het kunstwerk herinnert hen gedurende het jaar steeds aan die belofte. Hier vind je het
boekje met de toelichting op de onderwerpen en de vragen die aan de politici werden
meegegeven.

2010
Op donderdag 27 mei 2010 vond het eerste Vrouwenpodium plaats. In de prachtige Oude
Zaal en andere locaties in de Tweede Kamer hebben zo'n 200 vrouwen (en een enkele man)
deelgenomen aan workshops en presentaties rond thema's op het gebied van inkomen,
werk, zorg, ontwikkelingskansen, solidariteit en duurzaamheid. De FNV maakte samen met
twee andere organisaties (NVR en LOM) een statement naar de politiek. Het Manifest
Vrouwenpodium is inmiddels door vele vrouwen en (vrouwen)organisaties ondertekend.
Behalve door de ruim 70 bij FNV, NVR en LOM aangesloten organisaties is het manifest
inmiddels ondertekend door 50 andere organisaties. Dit is de lijst van alle organisaties die
het manifest hebben ondertekend.
Het Vrouwenpodium vroeg aandacht voor het bedroevend lage percentage vrouwen dat in
2010 toetrad tot het nieuwe Kabinet. LOM, NVR en FNV, de 3 initiatiefnemers van het
Vrouwenpodium toetsen het Regeerakkoord aan de verschillende onderdelen van het

Manifest Vrouwenpodium en doen aanbevelingen voor verbetering van het beleid. Daarnaast
is een lobbytraject richting leden van de Tweede Kamer opgezet. Regelmatig vinden
gesprekken plaats met politici zodat structurele contacten worden opgebouwd en versterkt.
Prinsesjesdag 2010
Op 14 september 2010 was er een ludieke actie op het Plein in Den Haag en is het manifest
Vrouwenpodium 2010-2020 aangeboden aan Kamervoorzitter Gerdi Verbeet en leden van
de 2e Kamerfracties van PvdA, CDA, SP, GL en D'66.
Vrouwen van Nederland vinden dat iedereen in Nederland recht heeft op inkomen, werk,
ontwikkelingskansen en duurzaamheid. FNV-voorzitter Agnes Jongerius plaatste haar
handtekening op de billboard dat het manifest ondersteunt. Er zijn in totaal 5026
handtekeningen aangeboden aan het nieuwe kabinet.
Vrouwen uit maatschappelijke organisaties, vrouwennetwerken en uit het bedrijfsleven
kwamen ook om hun handtekening te plaatsen.
“Emancipatie is net als een Louis Vuitton-tasje”, zei Agnes Jongerius toen ze het Manifest
overhandigde. “Er is vooral aandacht voor als er geld genoeg is; maar de aandacht verdwijnt
als het geld op is.”
Het Manifest Vrouwenpodium is in deze tijd van financiële crisis en enorme bezuinigingen
opgesteld om de wensen van vrouwen voor de komende tien jaar helder en duidelijk onder
de aandacht van de politiek te brengen. Vrouwen willen meer en vaker hun stem laten horen
in het economische en politieke debat. Vrouwen willen bijdragen aan een goede toekomst
voor deze en toekomstige generaties. Het Manifest geeft op belangrijke thema’s als
inkomen, werk, ontwikkelingskansen, zorg en duurzaamheid weer wat vrouwen voor die
toekomst essentieel vinden.
Het Manifest Vrouwenpodium wordt, zo benadrukte Agnes Jongerius, breed ondersteund.
Niet alleen is het Manifest in gezamenlijkheid opgesteld door de FNV, de Nederlandse
Vrouwen Raad en de organisaties die samenwerken in het Landelijk Overleg Minderheden.
Het is ook inmiddels ondertekend door een groot aantal organisaties en ruim 5000 vrouwen,
al of niet afkomstig uit de achterbannen van de verschillende organisaties, van hoog tot laag.
Of, zoals Agnes Jongerius het uitdrukte “van Mien Dobbelsteen tot Nina Brink”.
Verder
Alle organisaties die het Manifest hebben ondertekend helpen ieder op hun eigen
terrein mee om het manifest te realiseren. Iedere organisatie kiest daarbij de eigen
prioriteiten en werkwijze. Waar mogelijk wordt samengewerkt, want samen sta je immers
sterker.
Het Vrouwenpodium 2010-2020 blijft actief en zorgt er voor dat er voortdurend aandacht blijft
voor zaken die voor vrouwen van groot belang zijn.
Het Vrouwenpodium 2010-2020 is een samenwerkingsverband van de FNV, de Nederlandse
Vrouwen Raad (NVR) en de samenwerkingsverbanden van het Landelijk Overleg
Minderheden (LOM). De laatste organisatie is inmiddels opgeheven, maar enkel aangesloten
organisaties doen nog mee met het Vrouwenpodium.

