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Vrouw & Maatschappij – CD&V politica voelt de hete 
wervelwind van de komende gemeente- en provincie-
raadsverkiezingen briesen en wil haar lokale afdelingen 
een handje toesteken. Hiervoor baseren we ons, onder 
onze slogan ‘Kies voor evenwicht #StemVrouw’, op 
vijf speerpunten; veiligheid, solidariteit, leefbaarheid, 
mobiliteit en -uiteraard- gelijkheid. Met deze speer-
punten wil V&M bij deze gemeente- en provincieraads-
verkiezingen haar leden en politica’s ondersteunen in 
de uitbouw van een V&M-campagne, die de focus legt 
op levenskwaliteit in alle aspecten van het lokale leven. 
In dit campagnehandboek bieden we je daarom enkele 
mogelijke beleidsvoorstellen, acties en getuigenissen 
om de genderdimensie in de komende lokale verkiezin-
gen extra in de verf te zetten. 

Heel veel succes!

Liesbeth Maris,  
nationaal voorzitter  
Vrouw & Maatschappij – CD&V politica
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Van altijd op 
je hoede naar 
altijd op je 
gemak.
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VEILIGHEID

Een leefbare gemeente wil zeggen een veilige ge-
meente voor al haar inwoners. Ondanks het feit dat 
mannen het vaakst geconfronteerd worden met reële 
onveiligheid, zijn het vooral vrouwen die zich onveilig 
voelen. Uit de Gallup-studie (2016) met meer dan 
140 landen bleek dat 45% van de vrouwen aangaf 
zich ‘s nachts niet veilig te voelen, vergeleken met 27% 
van de mannen. Nochtans kunnen stad en gemeente 
dat onveiligheidsgevoel alsook de reële onveiligheid 
aanpakken met een aantal gerichte maatregelen. V&M 
pleit voor een genderslimme stads- en dorpsinrichting. 
Met andere woorden: een inrichting die maakt dat 
iedereen zich veilig voelt en die zorgt voor een publieke 
ruimte op maat van iedereen waar alle inwoners zich 
vrij kunnen bewegen. 

KIES VO   R
EVENWICHT
#STEMVROUW
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LICHTPLAN

In bepaalde wijken en straten beperkt het onveiligheidsgevoel de bewegingsvrijheid 
van heel wat (vrouwelijke) inwoners. Niet alleen is de aanwezigheid van andere mensen 
doorslaggevend, daarnaast speelt ook de verlichting een grote rol. Goed verlichte stra-
ten en pleinen gaan dit onveiligheidsgevoel tegen, vergroten de bewegingsvrijheid van 
iedereen en vergroten zo de sociale cohesie. V&M vindt het bijgevolg belangrijk dat ge-
meenten en steden blijven inzetten op een goed uitgewerkt genderslim lichtplan. V&M 
wil bovendien dat het wegwerken van het onveiligheidgevoel binnen deze lichtplannen 
primeert boven enkel de toeristische en economische aspecten, zoals dit nog te vaak 
het geval is. 

ACTIE: VERKENNENDE WANDELING

Tijdens een ‘verkennende wandeling’ worden een aantal elementen van de openbare 
ruimte gecheckt zoals de verlichting, aanduidingen, bewegingsruimte, passage voor 
de voetgangers, vluchtwegen en vandalismebestendigheid. Uiteenlopende publieke 
ruimtes kunnen gecontroleerd worden op veiligheid en toegankelijkheid. Knelpunten 
worden op een plan van de gemeente aangeduid en achteraf bezorgd aan het bestuur 
en de bevoegde schepen. Deze wandelingen kunnen zowel ’s avonds als overdag geor-
ganiseerd worden, in elk seizoen! 

Het praktisch draaiboek voor deze actie kunt u opvragen bij V&M! 

WIST JE DAT?
In Leuven werkte de stad een lichtplan uit waarbij op bepaalde donkere fietswegen 
waar veel (vrouwelijke) studenten komen, SOS-lichtpalen werden geplaatst. Deze 
palen zijn een directe lijn met de hulpdiensten, geven veel licht en bevatten een 
alarmknop die mogelijke geweldplegers afschrikt.
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JO DAELEMANS (VOORZITSTER V&M LIER) OVER DE 
VERKENNENDE WANDELING 

“Met de leden van V&M-Lier wouden we naar aanloop van de lokale verkiezingen in 2012 
aan de lijve ondervinden hoe vrouwvriendelijk onze stad is. We deden de test op basis 
van de actie ‘verkennende wandeling van V&M’. Tijdens onze wandeling van ruim een 
uur door het avondlijke centrum vielen vooral de donkere en zelfs bedreigende plaatsen 
op. Ook de netheid kon beter, en bepaalde straten waren niet veilig voor fietsers. Ook 
voor ouders met kinderwagens is het uitkijken. 5 jaar later zijn sommige plekken dankzij 
onze inspanningen beter verlicht, maar er zijn nog steeds werkpunten!”

ACTIE: DE POLITIE, UW VRIENDIN?

De gemeentelijke politie vormt een openbare dienstver-
lening met een belangrijke maatschappelijke voorbeeld-
functie. Vrouwen en mannen moeten zich welkom en vei-
lig voelen wanneer zij een beroep doen op haar diensten. 
Een meer diverse samenstelling van het personeel zorgt 
voor een grotere toegankelijkheid voor de burger. Denk bij-
voorbeeld aan vrouwen die het slachtoffer geworden zijn 
van seksueel of intrafamiliaal geweld. Ga de vrouwelijke 
vertegenwoordiging bij uw politiedienst na met deze actie. 
Misschien krijgt uw politiezone een symbolische boete? 

Het praktisch draaiboek voor deze actie kunt u opvragen bij V&M!

WIST JE DAT? 
De roze taxi is een speciale taxi die alleen vrouwen vervoert. Achter het stuur zit altijd 
een vrouw, zodat je je niet ongerust moet maken over jouw veiligheid. Je kunt de taxi 
herkennen aan… de roze kleur. De roze taxi’s verschenen voor het eerst in Beiroet, de 
hoofdstad van Libanon maar zijn inmiddels al te spotten in Moskou, Londen,  
Barcelona, Mexico-stad, Den Haag en Dubai. Een ideetje voor jouw stad? 
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Alleenstaande 
ouders staan 
er niet alleen 
voor.
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SOLIDARITEIT

Een leefbare stad of gemeente zet in op het creëren, 
onderhouden en verbeteren van sociale samenhang en 
solidariteit. Ze wil eenzaamheid onder haar inwoners 
beperken en jong en oud de kans bieden om deel te 
nemen aan het openbare leven. Een genderslimme 
gemeente & - stadzorgt bovendien dat er laagdrem-
pelige initiatieven worden aangeboden die vrouwen en 
mannen van verschillende doelgroepen bereiken en die 
tevens rekening houden met de combinatie van arbeid, 
zorg en gezin. 

KIES VO   R
EVENWICHT
#STEMVROUW
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BUDDYGEZIN 

V&M wil dat genderslimme steden en gemeenten zich focussen op alleenstaande ouders. 
Het zijn immers niet enkel tweeoudergezinnen voor wie de combinatie arbeid-zorg-gezin 
niet altijd even vlot loopt. Voor de steeds grotere groep van eenoudergezinnen is het com-
bineren van werken en het gezinsleven en zo mogelijk nog een grotere uitdaging. Want een 
alleenstaande ouder is zowel kostwinner, als verzorger als opvoeder. Het op je eentje com-
bineren van deze drie rollen vraagt enorm veel respect, maar ook extra ondersteuning en 
kansen. Deze ondersteuning kan onder meer geboden worden door een ‘buddy(-gezin)’. Een 
buddy kan voor een alleenstaande ouder een vertrouwenspersoon zijn die tevens de link 
vormt tussen het gezin en de dienstverlening. Het buddy-gezin kan een bijkomende, warme 
omgeving zijn waarin gezamenlijke activiteiten met de kinderen worden ondernomen. 

ACTIE: ORGANISEER EEN EENOUDERCAFÉ 
“EVERY-BUDDY HAPPY”

Organiseer een themacafé voor alleenstaande ouders. Hierdoor ontmoeten alleenstaande 
ouders “lotgenoten” voor een gezellige babbel en het uitwisselen van informatie. Ondertus-
sen spelen de kinderen samen! Een buddy-systeem kan hier het logische gevolg van zijn. 
Het is belangrijk dat de gemeente het buddy-systeem faciliteert en zichtbaar maakt. 

Het praktisch draaiboek voor deze actie kunt u opvragen bij V&M!

Deze actie hoeft zich niet te beperken tot éénoudergezinnen. Je kan een themacafé orga-
niseren rond verschillende doelgroepen; zoals ouderen om eenzaamheid tegen te gaan of 
vrouwen met een migratie achtergrond. Ga na waar jouw gemeenschap behoefte aan heeft!

KATHLEEN SEGERS (VOORZITSTER V&M JETTE) OVER HET 
OUDERCAFÉ

“Uit mijn eigen levenservaring weet ik hoe moeilijk het is om kinderen op te voeden als 
alleenstaande mama. Je hebt nood aan een vangnet van vrienden en familie waar je op 
kan steunen. Niet iedereen heeft dit geluk, en sommige ouders raken in een geïsoleerde si-
tuatie. Ik organiseerde met V&M een oudercafé waar de ouders op ongedwongen manier 
hun ervaringen en tips kunnen uitwisselen. Mijn wens zou zijn dat de gemeente mij hierin 
steunt en er effectief zo een oudercafé komt en het niet blijft tot een eenmalige actie.”
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WIST JE DAT?
DUO for a JOB linkt werkzoekende jongeren met een migratieachtergrond aan 50-plussers, 
die als vrijwilliger hun ervaring inzetten om deze jongeren te begeleiden naar werk. Zodra een 
duo is samengesteld, ontmoeten de jongere en de mentor elkaar minstens twee uur per week 
gedurende 6 maanden. DUO for a JOB biedt zijn diensten aan in Brussel, Antwerpen en Luik. 

ACTIE: FREE HUGS

Iedereen heeft af en toe nood aan een stevige knuffel! 
Helaas verkeren veel mensen vaak onopgemerkt in 
isolement en eenzaamheid. Met de actie ‘Free Hugs’ 
kan je gratis en voor niets gratis knuffels aanbieden! 
Hierbij pleiten we voor een warme en verbonden 
samenleving.  

Het praktisch draaiboek voor deze actie kunt u opvragen bij 
V&M!

WIST JE DAT?
In Oostende werd vorig jaar een proefproject georganiseerd door het OCMW van 
Oostende en Bpost. Zij ondervroegen alle 80-plussers van Oostende over hun sociale 
behoeften. De postbode vroeg aan de bejaarden of zij hulp nodig hadden en keek zelf 
ook of dat nodig was. Op basis van die enquête moesten de sociaal assistenten van 
het OCMW opnieuw met de bejaarden contact opnemen indien nodig. 
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OPENBARE RUIMTE EN NIEUWE WOONVORMEN

Hoe aantrekkelijker de publieke ruimte, hoe meer verschillende doelgroepen worden 
aangetrokken en hoe langer zij er verblijven, zo ook voor vrouwen. Vaak wordt er echter 
bij sociale woonprojecten of stadsontwikkelingsprojecten vergeten dat gender wel de-
gelijk een rol speelt in de vormgeving of architectuur. Woonprojecten die genderslim op 
poten worden gezet zijn daarom belangrijk volgens V&M. Gemeenten en steden moeten 
in verschillende situaties speciale aandacht hebben voor alle doelgroepen, waaronder 
eenoudergezinnen (alleenstaandenrefl ex). 

Gemeenschappelijke woonvormen kunnen binnen deze context interessant zijn. 
Deze nieuwe woonvormen zijn vaak heel divers, de bewoners kiezen zelf de mate 

van privacy, gemeenschappelijkheid en onderlinge hulp en dienstverlening. 
Cohousing, kangoeroewone, duplexwoningen of harmonicawoningen zijn 

opties waarbij genderslim door de gemeente gebouwd kan worden. 
V&M pleit voor een actief beleid om deze nieuwe woonvormen op 

lokaal niveau mogelijk te maken. 
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ACTIE: ALLEENSTAANDENREFLEX

Net zoals bij het stemmen of creëren van nieuwe wetgeving het belangrijk is om na te 
gaan of genderbelangen goed vertegenwoordigd zijn, pleit V&M voor een zelfde alleen-
staandenrefl ex. Om dit te faciliteren kan V&M kan op lokaal niveau een motie indienen 
bij de gemeenteraad rond gevoeligheden of moeilijkheden voor alleenstaanden. 

De model-motie kunt u opvragen bij V&M!

WIST JE DAT?
De stad Mechelen beseft e dat single zijn duur is. Zij maken de alleenstaandenrefl ex. 
Als tegemoetkoming geeft  de stad alleenstaanden een Mechelenbon van 25 euro, 
die in 170 verschillende adressen in Mechelen uitgegeven kan worden. Een andere 
manier om de alleenstaandenrefl ex te maken is door bijvoorbeeld korting te geven 
op de vuilniszakkenbelasting in je gemeente.

HELENA VERHAMME (VOORZITSTER V&M ANZEGEM) OVER 
ALLEENSTAANDE OUDERS 

“Alleenstaande ouders hebben specifi eke noden. Ook op lokaal niveau zijn er 
kansen om hen te versterken. Maar alleen door een meersporenbeleid te voeren 
kan je hen kansen bieden en hun draagkracht vergroten. Duid als gemeente een 
schepen van Gezin aan en pas binnen alle beleidsdomeinen een alleenstaanden-
refl ex toe. Maak je beleid voor eenoudergezinnen, praat niet over, maar met hen. 
Laat hen participeren a.d.h.v. adviesraden en oudercafés.” 
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Verzorgingsruimtes 
voor mama én papa? 
Daar zorgen wij voor!
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LEEFBAARHEID

Inclusiviteit en tolerantie zijn belangrijk voor een leef-
bare stad en gemeente. Dit heeft ook te maken met de 
ruimte die er is voor ouderen, jongeren, kinderen en de 
allerkleinsten. Het is niet altijd vanzelfsprekend om in 
België op stap te gaan met jonge kinderen. Ergens een 
ververstafel vinden om je baby of peuter te verschonen 
is soms een hele opgave. Voor papa’s is het bovendien 
extra moeilijk. Vaak vinden ze enkel een verschoontafel 
in de vrouwentoiletten. 

Jonge mama’s kennen het wel, hun baby schreeuwt 
om melk en wil hier en nu drinken. Mama’s die borst-
voeding geven voelen vaak schroom om te voeden in 
het openbaar. V&M vindt dat borstvoeding geven op 
openbare plaatsen genormaliseerd moet worden. 

KIES VO   R
EVENWICHT
#STEMVROUW
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GENDERNEUTRALE VERSCHONINGSRUIMTEN

V&M vindt dat steden en gemeenten moeten voorzien in voldoende openbare gender-
neutrale kindertoiletten en ververstafels voor baby’s. Wanneer er geen ruimte is om een 
aparte “kinderkamer” in te richten, moet er zowel in de mannen- als in de vrouwentoi-
letten een ververstafel en eventueel een kindertoilet aanwezig zijn. Bij nieuwe infra-
structuur moet een kinderkamer de standaard worden. 

ACTIE: PAMPERAWARD

Kent jouw stad/gemeente al een aantal genderneutrale kindertoiletten of ver-
versruimtes? Of heeft  de bevoegde persoon voor het zwembad, de bib,… nog 

een duwtje in de rug nodig? Reik een “Pamperaward” uit ter bedanking of 
ter inspiratie aan publieke instellingen of organisaties. Deze actie kan 

gepaard gaan met een persmoment. 

Het praktisch draaiboek voor deze actie kunt u opvragen bij 
V&M!
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BART STEVENS OVER GENDERNEUTRALE VERVERSRUIMTES

Alleenstaande vader Bart Stevens hekelt dat hij al te vaak zijn dochter moet ver-
versen in de vrouwentoiletten. De rechtstreekse aanleiding is de discriminatie die 
hij naar eigen zeggen heeft  ondervonden in Plopsaland, tijdens de Gezinsdag van 
CD&V. De alleenstaande vader had weinig keuze: ofwel zijn dochter verversen in 
de vrouwentoiletten met mogelijk enkele kwade blikken, ofwel een vrouw vinden 
die zijn dochter wilde verversen. “Er was dus een hulplijn nodig voor het verversen 
van mijn dochter. Ik hou er dan ook een zeer wrang gevoel aan over.”

NELE CLEEMPUT (PROVINCIAAL VOORZITSTER V&M OOST-
VLAANDEREN) OVER VERVERSTAFELS

“Met Vrouw & Maatschappij Dendermonde ijveren we sterk voor meer opklapbare 
verzorgingstafels in openbare gebouwen. Daarop kunnen ouders hun baby ver-
schonen en verzorgen. Nu vind je er geen enkele in Dendermonde. Toch zou zo’n 
verzorgingstafel in bijvoorbeeld de bibliotheek, het Administratief Centrum, de 
sporthallen en buitenschoolse kinderopvang geen overbodige luxe zijn. De plaat-
sing ervan hoeft  niet veel te kosten. Maar veel ouders zullen dit wel appreciëren. 
De tafeltjes kunnen in een genderneutrale ruimte geplaatst worden, of zowel in de 
vrouwen- als mannentoiletten. Ook papa’s moeten hun baby kunnen verschonen.”

WIST JE DAT?
Heel wat gemeenten en steden reiken subsidies uit voor buurtfeesten. Met zo’n 
buurtfeest leer je iedereen in je straat beter kennen. Meer sociale cohesie betekent 
een grotere leefbaarheid van de buurt. Dat vrouwen een belangrijke rol spelen in de 
lokale buurtwerking hoeven we je niet te zeggen! 
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BORSTVOEDING

V&M pleit voor een lokale bewustwordingscampagne over de obstakels die jonge moe-
ders ondervinden als ze borstvoeding willen geven in het openbaar. Niet enkel je baby 
de borst geven, maar ook een warm flesje geven is niet altijd een evidentie. Horeca-
zaken en openbare diensten moeten aangespoord worden om een microgolfoven ter 
beschikking te stellen aan jonge ouders. 

Steden en gemeenten moeten ook voorzien in (openbare) borstvoedings- en kolfruim-
tes waar moeders terecht kunnen. Afkolven op een toilet is omwille van hygiënische 
redenen absoluut not done. De borstvoedings- en kolfruimtes moeten afsluitbaar zijn 
en voorzien zijn van een stoel, wasbak, tafel en desinfecterende handgel.

ACTIE: BABY-AAN-BORST-STICKERACTIE

Om zichtbaar te maken waar jonge mama’s welkom zijn om borstvoeding te geven, kan 
je met jouw V&M-afdeling “Baby-aan-Borst-raamstickers” uitdelen aan horecazaken 
die hiervoor een speciale borstvoedings- en/of kolfruimte voorzien. Deze actie draagt 
bij aan een grotere bewustwording en normalisering van borstvoeding geven in het 
openbaar. Horecazaken worden positief in de kijker gezet en beloond door een ludiek 
zichtbaar label dat ze letterlijk opgeplakt krijgen.

Het praktisch draaiboek voor deze actie kunt u opvragen bij V&M!

WIST JE DAT?
Via de app WCASAP kan je nagaan waar de dichtstbijzijnde openbare wc in jouw 
buurt is. De app Toepark richt zich op mensen met een beperking en brengt de 
toegankelijkheid van de buurt in kaart. Het helpt hen bijvoorbeeld om de voor hen 
voorbehouden parkeerplaatsen gemakkelijker vinden. 
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Een vlotte 
buurt loopt 
op (fi ets)
wieltjes.
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MOBILITEIT

We staan met zijn allen teveel in de file, zelfs tot in onze 
dorps- en stadskernen. Dat kost handenvol geld, legt 
beslag op onze vrije tijd en is een ramp voor onze leef-
omgeving. CD&V én V&M kiezen daarom radicaal voor 
het alternatief: Koning Fiets. Goedkoop, snel, gezond, 
klimaatvriendelijk en bevorderend voor het sociaal 
contact. Geen enkel ander vervoermiddel bundelt al 
deze voordelen. Het is aan Vlaanderen om de ruimte te 
creëren om het fietscomfort te verhogen voor onder 
andere woon-werkverkeer. Maar omdat 83% van de 
Vlamingen zelfs voor verplaatsingen van minder dan 
5km nog steeds de wagen neemt, zijn we overtuigd van 
het belang van onze lokale afdelingen en besturen om 
de omslag te maken.

KIES VO   R
EVENWICHT
#STEMVROUW
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KONINGIN FIETS

Vrouwen bewegen zich vaker dan mannen als zwakke weggebruiker in het verkeer. 
Bovendien tonen studies aan dat vrouwen meer korte fietstochten maken voor het 
huishouden en familie-onderhoudende activiteiten. Verschillende studies concludeer-
den dat de bezorgdheid van vrouwelijke fietsers voor hun veiligheid de belangrijkste 
factor is die hen ontmoedigd om te fietsen. Het aantal vrouwelijke fietsers bijgevolg is 
een goede indicatie van hoe fietsvriendelijk een stad is. Als er niet tenminste evenveel 
vrouwen als mannen op de fiets springen in je stad of gemeente, toont dit aan dat de 
fietsinfrastructuur niet goed genoeg ontwikkeld is. 

ACTIE: V&M-FIETSATELIER

Vrouwen kunnen best zelf hun band stoppen of nieuwe remblokjes aanbrengen. Het 
is gewoon een kwestie van dit aan te leren. Organiseer daarom met je V&M-team een 

fietsatelier op een goed zichtbare plaats. Hiervoor kan je een lokale (vrouwelijke) 
fietsenmaker betrekken. Tijdens dit atelier kunnen fietsen worden nagekeken en 

krijgen deelnemers een korte workshop over fietsonderhoud.  

Het praktisch draaiboek voor deze actie kunt u opvragen bij V&M!

Een andere optie is om fietslessen te organiseren, waarbij vooral 
vrouwen met een migratieachtergrond worden aangesproken. 

Niet alleen bevordert dit hun bewegingsvrijheid, het is een 
uitstekende manier om elkaar te leren kennen en de 

sociale cohesie van je buurt te verhogen!
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TOEGANKELIJKE HALTES EN STATIONS

Stations, haltes en perrons moeten voor iedereen toegankelijk zijn, ook voor rolstoel-
gebruikers of ouders met een kinderwagen.  De meeste voertuigen van De Lijn en NMBS 
zijn toegankelijk (lage vloer, oprijplaat, rolstoelplaats) maar helaas is het met de haltes 
minder positief gesteld. Van de meer dan 40.000 haltes in Vlaanderen zijn er slechts 
enkele goed toegankelijk (verhoogd perron, drempelloos bereikbaar, geleiding voor 
blinden en slechtzienden aanwezig). Daarom moeten rolstoelgebruikers hun rit met de 
bus of tram reserven (zin schrappen) V&M wil dat hier op lokaal niveau verandering in 
komt.

ACTIE: ORGANISEER IN JE GEMEENTE  
EEN BUGGY-PARCOURS

V&M wil dat beleidsmakers in gemeenten en steden aan den lijve ondervinden welke 
moeilijkheden ouders met buggies en/of rolstoelgebruikers ondervinden als ze het 
openbaar vervoer nemen. Daartoe kan je met je V&M-team een buggy-parcours organi-
seren met de leden van het schepencollege en de gemeenteraad. Een andere mogelijk-
heid is dat de bevoegde schepen of burgemeester een traject met het openbaar vervoer 
aflegt in een rolstoel. Wedden dat de bushaltes in jouw gemeente binnen de kortste tijd 
toegankelijker worden?  

Het praktisch draaiboek voor deze actie kunt u opvragen bij V&M!

SHARON LINCLAU (VOORZITSTER V&M ROESELARE)  
OVER HET BUGGYPUNT IN ROESELARE

“Samen met gemeenteraadslid Ria Van Zieleghem ijverden we voor een buggy-
punt in Roeselare, waar gezinnen buggy’s kunnen uitlenen. Het ontwerp is functio-
neel en kwam tot stand in samenwerking met gezinnen die de buggy in een stads-
context gebruikt hebben (om te winkelen, om de stad te bezoeken). Ze wonnen 
in 2016 de Vlaamse Ecodesign Award van OVAM. Voor het wekelijks afwassen en 
kleine herstellingen werken we samen met organisaties uit de sociale economie. 
Met de buggypunten wil Stad Roeselare inzetten op duurzame gezinsmobiliteit.”
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Een goed 
bestuur is een 
evenwichtig 
bestuur.
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MEER VROUWEN IN 
DE LOKALE POLITIEK!

In België vieren we dit verkiezingsjaar 70 jaar vrou-
wenstemrecht. Toch vormt de participatie van vrouwen 
aan het politieke gebeuren echter nog steeds een 
pijnpunt. Ondanks de positieve trend van de laatste 
jaren stellen we immers vast dat vrouwen nog steeds 
ondervertegenwoordigd zijn in de verschillende (uit-
voerende) lokale politieke besluitvormingsorganen. Zo 
is slechts 15,9% van alle burgemeesters een vrouw. 
Dit terwijl vrouwen bij de lokale verkiezingen in 2012 
goed waren voor maar liefst 36,1% van alle verkoze-
nen! De schepencolleges bestaan gelukkig gemiddeld 
wel al voor 34% uit vrouwen. Toch is er een duidelijk 
probleem qua doorstroming van vrouwelijke verkoze-
nen naar een uitvoerend mandaat. Eénzelfde trend zien 
we bij de provinciale deputés, daar is slechts 29% een 
vrouw. Dit kan en moet beter!

KIES VO   R
EVENWICHT
#STEMVROUW
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ACTIE: #SJERPENACTIE

V&M organiseert de #sjerpenactie. Naar analogie met de sjerp van burgemeester en 
schepenen die veel vaker in vrouwelijke handen zou moeten terechtkomen. Deze actie 
is tweedelig. Enerzijds kan je met je V&M-afdeling en vrouwelijke kandidaten het ‘bur-
gemeesterspel’ spelen. Met dit spel willen we aft oetsen waar vrouwen op lokaal niveau 
op zouden inzetten indien ze voor één dag burgemeester of schepen waren, en dus de 
sjerp droegen! Het burgemeesterspel bevat 5 kokers die de 5 speerpunten van het V&M 
verkiezingsprogramma vertegenwoordigen. Op het einde van je spel heb je dus een 
mooi overzicht van welke speerpunten in jouw gemeente belangrijk zijn.

Anderzijds kan je bijkomend een sociale media-actie voeren. Maak samen met de 
andere vrouwen van je afdeling een leuke foto terwijl jullie elk een sjerp dragen. Als je 
gemeente een vrouwelijke (CD&V) burgemeester heeft , probeer haar dan zeker op de 
foto te krijgen! Plaats deze foto op Facebook/Twitter/Instagram. Hoe meer vrouwen een 
sjerp dragen, hoe sterker ons signaal voor meer pariteit in het lokaal beleid! 

Het praktisch draaiboek voor deze actie kunt u opvragen bij V&M!

KOEN LOETE (GEWEZEN COMMISSIEVOORZITTER VAN DE 
FEDERALE GELIJKE KANSENRAAD, BURGEMEESTER VAN EEKLO 
EN ÉÉN VAN DE EERSTE MANNELIJKE LEDEN VAN V&M) OVER 
HET BELANG VAN VROUWEN IN DE LOKALE POLITIEK 

“Ik vind gelijke kansen tussen mannen en vrouwen belangrijk: de macht, de rollen 
en de posities moeten eerlijk verdeeld worden in het democratisch besluitvor-
mingsproces. Ik vind dat vrouwen anders debatteren en beslissingen nemen dan 
mannen, dus samen komen we tot een harmonieus geheel. Vrouwen hebben di-
verse stijlen en plaatsen alternatieve thema’s op de politieke agenda. Ze beschik-
ken doorgaans ook over goed ontwikkelde sociale vaardigheden zodat ze met 
verschillende maatschappelijke (doel)groepen goed overweg kunnen en construc-
tiever tewerk gaan. Vrouwen zijn een absolute meerwaarde in de politiek en de 
samenleving. Ik wens de kandidaten van Vrouw & Maatschappij veel geluk toe!”
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KIES VOOR 
EVENWICHT 
#STEMVROUW

Met onze slogan “Kies voor evenwicht #StemVrouw” voor de lokale en provinciale 
verkiezingen van 14 oktober 2018 brengt Vrouw & Maatschappij – CD&V politica een 
positief verhaal. We zetten de sterkte van vrouwelijke politica’s in de kijker en schuiven 
verschillende thema’s als speerpunt naar voren waarop vrouwen in het bestuur echt 
het verschil kunnen maken. Met de slogan “Kies voor evenwicht #StemVrouw” 
zetten we in op een positieve keuze voor een evenwichtig, gendervriendelijk 
en dus goed bestuur. Voor V&M is de weg vooruit, een weg waar vrouwen 
mee aan het stuur zitten.

Onze slogan wordt doorheen heel de campagne door-
getrokken. Elk speerpunt en de daaraan gekoppelde 
actie zitten onder deze paraplu. We trekken de lijn 
ook visueel door. We hebben voor jullie een label 
ontwikkeld met daarop de slogan “Kies voor even-
wicht #StemVrouw”. Dit label vind je terug op elke pu-
blicatie (poster, fl yer … ) van V&M en kan je ook zelf 
aan CD&V-publicaties en jouw eigen campagne-
foto’s toevoegen. Op deze manier zet V&M haar 
schouders onder jouw campagne en zetten we 
ons als CD&V-politica’s in heel Vlaanderen en 
Brussel in voor hetzelfde verhaal, namelijk 
een positieve keuze voor vrouwelijk 
politiek talent.
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WELKE ONDERSTEUNING BIEDT VROUW & MAATSCHAPPIJ 
– CD&V POLITICA 

Vrouw & Maatschappij – CD&V politica heeft  ervoor gekozen om haar campagne visueel 
te laten aansluiten bij de CD&V-campagne. Op deze manier kan je als V&M samen met 
de hele CD&V-ploeg de krachten bundelen en een mooie uniforme campagne voeren. 
Dit terwijl jij je als vrouwelijke kandidaat dankzij V&M extra kan onderscheiden. V&M 
biedt jou als vrouwelijke kandidaat immers extra instrumenten en extra handvaten om 
jezelf als vrouw met politiek talent in de verf te zetten.

KADANZA

Op Kadanza biedt V&M je de volgende tools aan voor jouw campagne:

 » Het label met de V&M-slogan 
• Dit label kan toegevoegd worden aan 

elke publicatie van CD&V (posters, per-
soonlijke publicaties als kandidaat … )

• Je kan dit ook toevoegen aan jouw 
foto’s op sociale media 

 » Posters met de speerpunten van V&M 
 » Een template voor fl yers voor elke marktactie van V&M 

KIES VO   R
EVENWICHT
#STEMVROUW

DE WEG 
VOORUIT

Van altijd op je 
hoede naar altijd 
op je gemak.

KIES VO   R
EVENWICHT
#STEMVROUW

DE WEG 
VOORUIT

Verzorgingsruimtes 
voor mama én papa? 
Daar zorgen wij voor!

KIES VO   R
EVENWICHT
#STEMVROUW

DE WEG 
VOORUIT

Alleenstaande 
ouders staan er 
niet alleen voor.

KIES VO   R
EVENWICHT
#STEMVROUW

DE WEG 
VOORUIT

Een goed 
bestuur is een 
evenwichtig 
bestuur.

DE WEG 
VOORUIT

Een goed 
bestuur is een bestuur is een 
evenwichtig 
bestuur.

KIES VO   R
EVENWICHT
#STEMVROUW

DE WEG 
VOORUIT

Een vlotte 
buurt loopt op 
(fi ets)wieltjes.

KIES VO   R
EVENWICHT
#STEMVROUW
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FACEBOOKFILMPJE

Voor op sociale media en dan vooral voor op facebook voorziet V&M een “bumberspot-
je.” Met dit fi lmpje roepen we op een ludieke manier op om te stemmen voor vrouwe-
lijke kandidaten. Je kan dit fi lmpje delen via jouw sociale mediakanalen en zo onze 
oproep versterken.

Dit fi lmpje wordt in de zomer gelanceerd.

MARKTACTIES EN MATERIAAL

Voor elk speerpunt heeft  V&M een marktactie uitgewerkt. Het praktisch draaiboek voor 
deze actie kan je opvragen bij het nationaal secretariaat via vrouw@cdenv.be. Voor elke 
actie hebben we ook actie-specifi ek campagnemateriaal voorzien. Dit materiaal is aan 
te vragen bij het nationaal secretariaat via het praktisch draaiboek.
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ALGEMEEN CAMPAGNEMATERIAAL & GADGETS

Zoals reeds gezegd biedt V&M specifiek materiaal aan voor de speerpuntacties. Daar-
naast heeft V&M nog gadgets en algemeen materiaal in de aanbieding. Dit campagne-
materiaal is aan te vragen via vrouw@cdenv.be of 02/238 80 50.

Let op: vanaf 1 juli 2018 gaat de sperperiode in en is het uitdelen van gratis gadgets 
verboden.

Vlag met logo van Vrouw & 
Maatschappij – CD&V politica.
Te huur of aan te kopen voor 10 euro

Tent met logo van Vrouw & 
Maatschappij – CD&V politica.
Te huur

PIN in metaal met logo van 
Vrouw & Maatschappij – CD&V 
politica.  
Gratis voor V&M-leden (1 pin per lid) 

Zakspiegeltje met DIVA-logo.
Aan te kopen: 1 euro per 10 stuks 

Balpen met logo van Vrouw & 
Maatschappij – CD&V politica.
Aan te kopen: 1 euro per 10 stuks 

Beachflag voor buiten met logo 
van Vrouw & Maatschappij – 
CD&V politica. Te huur 
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Visitekaartjes WOMEN!
Laat jonge vrouwen op je pad 
kennis maken met het jonge vrou-
wennetwerk WOMEN! van Vrouw 
& Maatschappij -CD&V politica.

T-shirt met oranje pictogram 
op voorkant en logo van Vrouw 
& Maatschappij – CD&V politica 
op achterkant.  
Gratis te verkrijgen

Banner met logo van Vrouw & 
Maatschappij – CD&V politica.
Te huur 

Beige draagtassen met logo van 
Vrouw & Maatschappij – CD&V 
politica. Aan te kopen: 
1 euro per stuk

PIN met logo van Vrouw & 
Maatschappij – CD&V politica
Gratis te verkrijgen

Algemene voorstellingsfolder 
Vrouw & Maatschappij – CD&V 
politica. Gratis te verkrijgen

Oranje paraplu met logo van 
Vrouw & Maatschappij – CD&V 
politica. Aan te kopen: 2 euro 
per stuk
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VROUW & MAATSCHAPPIJ - 
CD&V POLITICA
Tel.: 02 238 38 55
vrouw@cdenv.be 
www.vrouwenmaatschappij.be

   @VenM


