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Een Vrouw als Premier?
Oproep aan alle mannen: 

Kies voor een vrouw
Door Marlies Veldhuijzen,
vicevoorzitter hoofdbestuur 
en 
Margreet Slee 
VVAO, Afdeling Den Bosch – Tilburg 

Als vrouwen al op vrouwen
stemmen, dan is het resultaat nog
steeds mager want slechts 31%
van de Tweede Kamer, 36% van de
Eerste Kamer, 30% van de
gemeenteraden en 26% van de
wethouders is maar vrouw. De
stichting ‘Stem op een vrouw’ 
(www.stemopeenvrouw.com) zet
zich in om de politieke
representatie en emancipatie van
vrouwen te verbeteren. 

Het is een kwestie van doen en
daarom deze oproep aan alle

mannen in Nederland: ‘Stem op een
vrouw’. Of zoals Christien Brinkgreve
(Em. hoogleraar Sociale
wetenschappen en schrijver) tijdens
de online VVAO Salon op 7 maart
jongstleden zei: “Wat we nodig
hebben is dat vrouwen en mannen
samenwerken om de positie van de
vrouw te versterken. Dit om een
betere plaats te krijgen. Een
vanzelfsprekende plaats. Diversiteit
in de politiek is een zaak voor
mannen én vrouwen.”

Verkiezingen
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Samen voor een
eerlijk pensioen 

Door José C.M. Matheij 
VVAO, Afdeling Maastricht

Pensioenfondsen hebben de
afgelopen 12 jaren ondanks 

opvolgende crises het
pensioenvermogen weten te
verdriedubbelen van 592 miljard
euro naar 1.692 miljard
euro. Desalniettemin worden de
werkenden en gepensioneerden,
die jarenlang verplicht een deel
van hun inkomen aan
pensioenpremie hebben ingelegd,
steeds armer. 

Het is niet meer uit te leggen hoor je
pensioenfondsen steeds vaker
verzuchten. Dat komt omdat 
opvolgende kabinetten het
marktdenken centraal stelden en
pensioenfondsen verplichten zich
arm te rekenen voor wat betreft hun
toekomstige verplichtingen. Vandaar 
www.samenvooreeneerlijkpensioen.
nl .

VVAO NEXT
Wordt jij dé leider van de toekomst? 

‘Club 33’ gaat van
start 

Door Klaartje Groot,
portefeuillehouder jongeren

Economie

Lees verder
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hoofdbestuur 
en 
Marieke van Kammen 
VVAO, Afdeling Amsterdam  

Wist je dat de vrouwelijke
ministers en staatsecretarissen
van het huidige kabinet een app-
groep hebben? Naar het
voorbeeld van onze landelijke
leidsvrouwen is er nu bij de VVAO
de nieuwe, landelijke afdeling
Club 33. Daarin zitten de leiders
van de toekomst. 

Of ze máken elkaar leiders van de
toekomst: sterke, ambitieuze
vrouwen verenigen zich in app-
groepen, organiseren lezingen en
workshops en vinden vriendinnen
voor het leven. Wetenschappers,

financial leaders, doktoren: ze zitten
er allemaal tussen. Degenen die wat
verder zijn in hun carrière en de
beginners versterken elkaar. Een
eerste activiteit is een online
workshop ‘Stratego voor vrouwen’. 

Aanmelden kan nu. VOL = VOL.

Terugblik

VVAO Salon 
International Women’s Day
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https://www.eventbrite.nl/e/tickets-online-workshop-stratego-voor-vrouwen-141833719473
https://stemopeenvrouw.com/
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7 maart 2021

Machtige vrouwen toen en nu
Door Machteld Roede 
VVAO, Afdeling Maastricht

Op 8 maart jongstleden vroeg de
Internationale Vrouwendag weer
wereldwijd aandacht voor de
omstandigheden, achterstanden
en ongelijkheid van meisjes en
vrouwen. Terwijl vrouwen
tienduizenden jaren geleden zo
oppermachtig waren. Een
terugblik.

In de latere oude steentijd, het laat
paleolithicum, leefden mensen die
anatomisch nauwelijks van ons
verschilden, al waren ze wel allen
donker getint. Vanaf 40.000-35.000
jaar geleden werd van bot en steen
beeldende kunst gemaakt. Het oudst
bekend is een verfijnd klein
vrouwenkopje.

Terugblik International Women’s Day
2021 VVAO: 

interim Voorzitter Raad van
Toezicht van Atria over
‘Oerthema’s in de vrouwenstrijd:

Sociaal
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‘Be bold, be brave,
be brilliant’ and
just do it!’ 

Door Henriëtte van Norel, secretaris
hoofdbestuur 
VVAO, Afdeling Den Bosch - Tilburg 

In het kader van International
Women’s Day 2021 presenteerde
de VVAO op 7 maart
jongstleden een online ‘Salon’ in
Amsterdam met een lezing van
Christien Brinkgreve,

macht en gelijkheid’ en een
dialoog over ‘Invloed met impact’. 

Astrid van Heumen (voorzitter
Landelijk Hoofdbestuur VVAO) ging
samen met ‘Lid van verdienste’ van
de VVAO Anneke van Doorne –
Huiskens (em. Prof. Sociologie) in
dialoog met Christien Brinkgreve,
Marguerite Soeteman-Reijnen
(Voorzitter SER-Topvrouwen) en
Marianne Verhoeven
(hoofdredactrice Opzij). De VVAO
‘Salon’ is terug te zien op
https://youtu.be/spl9PutgoGI .

Vacatures

* Oproep van één JAC-lid 
* Vacature commissie-leden (jongeren voor oprichting Club 33) 
* Oproep portefeuillehouder Ouderen voor Hoofdbestuur 
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Open Events
20-4-2021 
Online workshop ‘Stratego voor vrouwen’ (max. 40 deelnemers) 

Programma 
19:15 – 19:30 Inloop 
19:30 – 21:00 Workshop ‘Stratego voor Vrouwen’ 
21:00 – 21:30 Gelegenheid tot het stellen van vragen 
21:30 – 22:00 Napraten in kleine groepen 

Deelnamekosten: lid VVAO : € 17,50* (gebruik de code ‘LID’) 
                               introducee : €  22,50* 
                               (incl. 2,17 administratiekosten) 

Organisator: VVAO, Afdeling Amsterdam 
Aanmelden: **aanmeldformulier** 

21-4-2021 
Online lezing ‘Food and biotechnology’ door Daniella Arias 
Aanvang: 19.30 uur 
Organisator: VVAO, Afdeling Zwolle 
Aanmelden: **aanmeldformulier** 

24-3-2021 
Online lezing ‘De kunst van het luisteren’ door Lijsbeth Uiterwijk-Kes 
Aanvang: 20.00 uur 
Organisator: VVAO, Afdeling Amersfoort 
Aanmelden: amersfoort.programmacommissie@vvao.nl (uiterlijke
aanmelddatum 21-3-2021)
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