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Vrouwenkracht naar 2018 toe 
 

De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zijn in aantocht, hoog tijd om de 
puntjes op de i te zetten! Met dit bewegingstraject wil V&M haar afdelingen 
en politica’s versterken om lokaal aan de slag te gaan. 

V&M biedt actiegerichte methodieken, vormingen en netwerkmomenten 
aan die het bewegingswerk een duidelijk push moeten geven naar 2018 
toe. Dit bewegingstraject wil zowel V&M-afdelingen als politica’s 
inspireren en aanzetten tot actie. Dit totaalpakket aan vorming, actie en 
begeleiding zal ervoor zorgen dat ook in verkiezingsmodus V&M lokaal 
aanwezig en relevant is!   

 

Succes! 

 
Els Van Hoof 

Algemeen voorzitster Vrouw & Maatschappij - CD&V politica 
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AANBOD 

COACHING 

 COACHING van V&M-afdelingen 
 COACHING van politica’s 

 

VORMING M.B.T. AFDELINGSWERKING 

 Hoe V&M lokaal relevant maken?  
 Ideologische verdiepingssessie: gelijke kansen m/v in de 21ste eeuw  
 Jouw lokale V&M-verhaal in 360° communicatie & sociale mediagebruik 
 Lijstvorming 

 

VORMING M.B.T. DOELGROEPEN 

 Jonge vrouwen 
 Vrouwen met multiculturele roots  

 
 

V&M NATIONAAL 
POLITIEKE ACTIES  

NATIONALE INSPIRATIE -EN NETWERKMOMENTEN 

VERKIEZINGSCAMPAGNE 2018 

 

 

PRAKTISCH 
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COACHING  
 

COACHING VAN V&M-AFDELINGEN 
 

V&M nationaal biedt coachingsessies aan waarbij de lokale V&M-afdeling onder de loep wordt 
genomen. We vertrekken vanuit de beginsituatie en identificeren samen de huidige sterktes, 
uitdagingen en kansen van de V&M-afdeling. Ook kan de mogelijkheid bekeken worden om 
een nieuwe werking op te richten. Met deze persoonlijke begeleiding stellen we een plan van 
aanpak op met concrete engagementen en doelstellingen.  

  

Voor wie? V&M-afdelingsvoorzitsters, contactpersonen en bestuursleden. 

Gewenste resultaat: Heractiveren en vernieuwen van de V&M-afdeling, 
op basis van een concreet plan van aanpak. 

 

 

COACHING VAN POLITICA’S 
V&M-afdelingen zijn het best geplaatst om jong, vrouwelijk talent te scouten naar de 
verkiezingen toe. Veelal blijkt er echter een gebrek aan begeleiding te zijn wanneer vrouwen 
hun eerste stappen in de politiek zetten. V&M nationaal biedt daarom een persoonlijk 
coaching-traject aan voor beloftevolle politica’s. Via een intakegesprek gaan we na wat de 
startsituatie is van de politica, om zo de noden van de begeleiding te detecteren. Een 
vertrouwenspersoon wordt aangesteld en er wordt nagegaan welke skills verworven dienen te 
worden.  

 

Voor wie? Toekomstige politica’s 

Gewenste resultaat: Als toekomstige politica sta je sterker in je schoenen en 
  wordt je gesteund door de grootste vrouwenbeweging van het land. 

 
 
 

Getuigenis Tracy Bibo Tansia  

 
Dankzij V&M ontmoette ik sterke vrouwen die me inspireren. 
Vandaag werk ik als parlementair medewerker bij Brigitte Grouwels,  
die ik tijdens de jonge vrouwenstage beter leerde kennen.  
Ik ben sinds enige tijd ook lid van het nationaal bureau van V&M.  
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VORMING VOOR V&M-
AFDELINGEN 

 

HOE V&M LOKAAL RELEVANT MAKEN? 
V&M biedt een vorming aan waarbij met de afdeling wordt nagegaan wat de V&M-accenten 
zijn in de lokale afdeling. Door middel van specifieke methodieken bereiken we consensus 
over specifieke thema’s waaraan concrete acties verbonden worden. V&M-afdelingen kunnen 
op die manier meteen aan de slag om het V&M-verhaal lokaal te vertalen en zichtbaar te 
worden naar 2018 toe.  
 

 
Gewenste resultaat: V&M-afdeling bereikt consensus over politieke thema’s 
met daaraan gekoppelde acties die zichtbaarheid genereren.    

 
 
 
 

IDEOLOGISCHE VERDIEPINGSSESSIE – GELIJKE 
KANSEN M/V IN DE 21STE EEUW   
V&M biedt een ideologische verdiepingssessie aan rond de relevantie van de strijd voor gelijke 
kansen voor m/v vandaag de dag. Tijdens deze inhoudelijke vorming wordt er gefocust op de 
belangrijkste strijdpunten van V&M. Afdelingen leren om sterker hun punt te maken tijdens 
acties en/of partijbesturen. Deze vorming is informatief en ook wervend naar niet-V&M-leden 
toe.   
 
 

Gewenste resultaat: V&M-afdeling kent de ideologische context waarbinnen 
hun werking zich afspeelt en weet deze te vertalen naar buitenstaanders toe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

 
 

JOUW V&M-VERHAAL IN 360° COMMUNICATIE EN 
SOCIAAL MEDIAGEBRUIK 
V&M biedt een vorming aan om meer zichtbaarheid te verzekeren voor lokale acties. Hoe zet 
je jouw V&M-verhaal om in een verbindende 360° communicatie? Hoe stem je de verschillende 
communicatiekanalen op elkaar af? Hoe zorg je voor input van mandatarissen, 
(bestuurs)leden, ambassadeurs en inwoners voor de communicatie? Hoe communiceer je 
krachtig en correct via sociale media? Met deze vorming kom je het allemaal te weten.  (I.s.m. 
Team Lokaal)  

 
Gewenste resultaat: V&M-afdeling kent de kneepjes van het vak om lokale 
acties zichtbaar te maken. 

 

 

 

 

LIJSTVORMING 
De bestaansreden van V&M was om meer vrouwen in de politiek te krijgen. Vandaag de dag 
dient hier nog steeds voor geijverd te worden. Hoe eis je je plaats op wanneer de lijstvorming 
besproken wordt? Met welke aspecten dien je rekening te houden? Met deze vorming geven 
we je concrete tips en kan je in een veilige omgeving vragen stellen. 

 
Gewenste resultaat: Toekomstige politica’s eisen hun plaats op bij de 
lijstvorming. 
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 DOELGROEPEN 
 

JONGE VROUWENNETWERK “WOMEN!” 
Platform dat zich richt op jonge (CD&V-)vrouwen die hun (politieke) netwerk willen uitbreiden 
en hieruit steun kunnen verkrijgen voor eventuele politieke engagementen.  

Op tweemaandelijkse basis worden informele, laagdrempelige activiteiten aangeboden. 

 

 

 

Op de agenda: 

 25 april 2017: Terugkomdag ‘Internationale 
vrouwenrechten onder druk?’ 
 

 5-7 september 2017: Politieke stage voor jonge vrouwen 
met multiculturele of Vlaamse roots 

 

 

 

VORMING: VROUWEN MET MULTICULTURELE 
ROOTS BETREKKEN BIJ JE V&M-WERKING  
 

V&M biedt een interculturaliseringstraject aan  i.s.m. Ella vzw (Kruispunt Gender en Etniciteit). 
In verschillende sessies gaan we dieper in op het werken rond inclusie binnen de lokale V&M-
afdeling. Afdelingen krijgen concrete tips op basis van hun casus over hoe duurzame 
contacten te leggen met diverse gemeenschappen en hoe laagdrempelige dialoogmomenten 
te organiseren.  

 
Gewenste resultaat: V&M-afdeling streeft naar een inclusieve 
vrouwenwerking. 
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V&M-NATIONAAL 
 

POLITIEKE ACTIES 
V&M organiseert jaarlijks drie standaard acties die lokale afdelingen kunnen uitdragen met 
hun V&M-team: 

 

 
• Witte lintjesactie tegen geweld op vrouwen (eind november); 
• Cravattenactie voor een beter evenwicht m/v in diverse beroepssectoren (8 maart); 
• Zij Blij-dag voor een betere combinatie werk-zorg-gezin (Moederdag). 

 

 

Alle V&M-voorzitsters krijgen zowel een praktisch als een inhoudelijk draaiboek gemaild en 
kunnen gratis actiemateriaal bestellen. Daardoor zijn deze acties erg gemakkelijk uit te 
voeren. Naar de verkiezingen van 2018 toe zullen de specifieke thema’s van deze acties 
lokaal relevant zijn. Met deze acties wordt de V&M-afdeling op een makkelijke manier lokaal 
zichtbaar.  

 

NATIONALE INSPIRATIE -EN 
NETWERKMOMENTEN 
Aan spreekavonden, netwerkgelegenheden en inspiratiemomenten geen gebrek bij Vrouw & 
Maatschappij!  
 

• Nieuwjaarsreceptie 
• Voorjaar: Vrouwentop of provinciale startmomenten 
• Thema-avonden 

 

 

Op de agenda: 

 29 mei 2017: Islam & Feminisme: in gesprek met de 
voorzister van de vrouwenmoskee te Denemarken, 
Sherin Khankan  
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VERKIEZINGSCAMPAGNE 2018 
V&M nationaal organiseert naar aanleiding van de lokale verkiezingen 2018 een inhoudelijk 
congres in de winter. Dit is het uitgelezen moment om jouw stempel te drukken op het V&M-
verkiezingsprogramma.  

In het voorjaar van 2018 wordt een verkiezingscampagne georganiseerd waarop lokale 
V&M-afdelingen kunnen intekenen. Deze gepersonaliseerde campagne stelt V&M-afdelingen 
in staat om zichtbaarheid te eisen voor genderthema’s en om sterke politica’s naar voor te 
schuiven.  

 

 

 

Op de agenda: 

 Winter 2017-2018: Inhoudelijk verkiezingscongres V&M  

 

 
 

 
 
Getuigenis Christina Van Geel, freelance copywriter en redacteur, 
kandidate Europees Parlement in 2014  
 
Met deze stage zette ik mijn eerste stapjes in de politiek. Ik werkte voor  
Radio 1 als cultuurjournaliste, maar voelde dat het tijd was voor iets  
nieuws. Inspirerende ontmoetingen met oa. Inge Vervotte, Joke 
Schauvliege, Sabine de Bethune en Bianca Debaets, een blik achter de  
schermen van het Vlaams Parlement, zelf een betoog houden in de  
senaat. Het smaakte naar meer. Nu werk ik als freelancer voor CD&V. 
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PRAKTISCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvraag vorming/coaching: via vrouw@cdenv.be of 02 238 38 55  

Kostprijs: alle vormingen en coaching zijn gratis 

Duur: gemiddeld 2 à 3 uur per sessie 

V&M nationaal zorgt voor: 

• Professionele begeleiding van de workshop; 
• Voorbereiding van de vorming in overleg met de trekker van de V&M-afdeling, rekening 

houdend met de verwachtingen vanuit de afdeling;  
• Technisch materiaal; 
• Uitgebreid verslag van de workshop en opvolging van de resultaten.  

De V&M-afdeling zorgt voor: 

• Voorstel van datum; 
• Uitnodiging van de deelnemers; 
• Een aangename, geschikte locatie; 
• Hapje en drankje voor de deelnemers.  

Bijkomende vormingsvragen? 

Samen bekijken we graag wat mogelijk is en organiseren we een vorming op maat.  

mailto:vrouw@cdenv.be

