
Vrouwen in de politiek
M O T I V A T I E  &  M O G E L I J K H E D E N

Interviews met 9 kandidaat raadsleden van Gemeentebelangen Oosterhout in aanloop 
naar de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart aanstaande. Ze stellen zich kandidaat voor 

een rol als raadslid in een wereld die vooral door mannen gedomineerd wordt. 
Hoe kijken ze aan tegen gelijkheid, en wat hopen ze te bereiken?



Inhoud

Jolanda
Actieve vrijwilligster en 

mantelzorger. 

Amber

Het gezicht van Oosterheide. 
Er wordt weinig georganiseerd waar 
ze niet bij betrokken is. Hoe ziet zij 

haar rol  in de politiek?

Bianca

Nieuw in de politiek, vooral de 
campagne intrigeert haar. 

Dagelijks te vinden voor de klas op 
een basisschool.

Priscilla
Veel achter de schermen gewerkt, 

nu opeens in de spotlight. Even 
wennen, maar het smaakt naar 

meer. 

Djenny
Houdt niet zo van altijd op de 

voorgrond. Maar ondertussen een 
belangrijke factor in de fractie

Miranda
Wie kent haar niet? De kapster 
die de politiek komt knippen en 

scheren. 

Maria

Bestuurslid en nu kandidaat 
raadslid. Hoe kijkt zij naar het 

mannenbolwerk waarin ze acteert?

Cynthia

Gepokt en gemazeld inmiddels. 
Ze gaat voor haar 4e periode, maar 

nog nooit met zoveel vrouwen 
naast haar. 

Anne
Winnaar jongerendebat, actief bij 
de scouting en werkzaam bij een 

gemeente.

WHO’S NEXT?
Wil jij lid worden van 

Gemeentebelangen Oosterhout?
Kijk dan op onze website 

en meld je aan!



Stem op een vrouw!
Slechts 1 op de 3 raadsleden in Nederland is vrouw. En in slechts 7 
gemeenten is de helft van de raad gevuld met vrouwen. Dat is zonde, 
want meer diversiteit in de gemeenteraad is goed voor de kwaliteit van 
de democratie én voor het vertrouwen in de politiek. Wanneer de raad 
meer divers is, maken raadsleden betere besluiten. Dat komt omdat 
zodra er meer verschillende mensen meepraten – bijvoorbeeld met 
verschillende culturele achtergronden, LHBT+, jong en oud, mbo’ers en 
universitair opgeleiden, met en zonder een beperking – er met meer 
mensen rekening wordt gehouden. (Bron: stemopeenvrouw.com)



Over Jolanda
Leeftijd: 56 jaar
Wijk: Slotjes-Midden
Studie: MBO Tuinbouw
Beroep: Vrijwilligster in de wijk en mantelzorger
Kinderen: Nikki
Hobby’s: Fotografie en Disney



“Uiteindelijk 
gaat het erom 
dat je plezier 
hebt in wat je 
doet.”

Vrouwen in de politiek?
Ja, het is belangrijk dat vrouwen maar ook mensen met 
verschillende culturele achtergrond ,leeftijden, opleidings 
niveaus , mensen met een beperking , LHBTI en mensen met 
levenservaring mee kunnen praten in onze gemeente.

Ik vind het belangrijk dat we meer 
vrouwen in de politiek te krijgen. 

Door zelf als voorbeeld te dienen hoop 
ik dat andere vrouwen sneller 
gemotiveerd raken. Iedereen kan een 
bijdrage leveren. Het maakt in die zin 
niet uit wie je bent of wat je doet.

Maar uiteindelijk is het belangrijkste 
dat je er zelf plezier in hebt om iets te 
kunnen doen voor en met je gemeente. 
Daarvoor maakt het niet uit of je man 
of vrouw bent. 

 

Een gelijkere man-vrouw verdeling in de 
politiek betekent een betere vertegen-
woordiging van de bevolking. Door zelf 
actief in de politiek te worden, draag ik 
daar aan bij. 

Het zorgt ervoor dat de onderwerpen 
die aan bod komen een groter deel van 
de maatschappij bereiken.

Maar daarnaast is het ook nog eens leuk 
om te doen. Doordat we met een grote 
groep vrouwen bij Gemeentebelangen 
actief zijn. Jong en oud door elkaar. 

Top om dit te mogen doen samen met 
de andere vrouwen op de kandidaten-
lijst

Waar begin je aan? Wat drijft je?



Pfoe, dat weet ik zo snel niet.. ik heb eigenlijk alleen maar vrouwelijke 
leidinggevenden gehad (is een groot verschil denk ik). Alleen toen ik 15 was 
wilde ik gaan werken bij de AH als vakkenvuller. In eerste instantie ben ik daar
geweigerd omdat ik als vrouw + mijn lichaamsbouw het zware werk niet zou 
kunnen doen. De manager heeft daar uiteindelijk een stokje voor gestoken. 
Op mijn eerste werkdag kwam ik daarom met een inklapbaar krukje de kantine in. 
Was een tip van mijn moeder, gelijk laten zien dat ik in oplossingen dacht en niet 
in problemen. Uiteindelijk heb ik 7 jaar bij verschillende filialen in verschillende 
(ook leidinggevende) functies gewerkt.  
 
Bovendien merk ik ook dat ik door mijn uiterlijk vaak jonger en dus minder 
capabel wordt geschat. Ik doe daarom soms nog hakken aan, of meer make-up 
op om dat een beetje te verbloemen. Maar ik zie het ook als kracht: men denkt 
misschien dat ze me zo onder tafel kunnen praten, totdat ik mijn mond opentrek. 
Hierdoor krijg ik uiteindelijk vaak meer voor elkaar.

Waar loop je als vrouw tegenaan op de arbeidsmarkt? 

“Op mijn eerste 
werkdag kwam ik 
met een inklapbaar 
krukje de kantine 
in. Je moet denken 
in oplossingen..”



Omdat ik iets wil betekenen voor alle  
Oosterhouters. Politiek wordt vaak nog 
gezien als iets wat alleen mannen in grijze 
pakken interessant vinden, maar dit is  
natuurlijk niet zo. Alles wat er gebeurt 
in een samenleving is uiteindelijk terug 
te voeren op wat de politiek wel of niet 
besluit, waar ze wel of geen aandacht aan 
geven. Het wordt tijd dat meer mensen 
zich vertegenwoordigd voelen in de  
gemeenteraad, en dat betekent dus ook 
meer (jonge) vrouwen!  

Waarom sta je op de lijst?

De politiek neemt de belangrijkste 
beslissingen, en dan is het super belangrijk 
dat daar een goede afspiegeling zit. 
Bovendien zijn er genoeg vrouwen die 
de juiste capaciteiten, kennis en ervaring 
hebben om leiding te geven. Zij moeten 
alleen wel gezien willen worden. 

Waarom moeten er meer 
vrouwen in de politiek?

ANNE
Leeftijd: 26 jaar
Wijk: Slotjes Midden
Studie: Bestuurskunde (Tilburg)
Beroep: Beleidsadviseur Sociaal Domein 
(Geertruidenberg)
Hobby’s: scouting, wielrennen, paardrijden 
en reizen
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rVoorheen zaten er voornamelijk mannen in de politiek, 
maar onze samenleving bestaat niet enkel uit mannen. 
De politiek zou een mooie afspiegeling moeten zijn van 
onze samenleving. Dat zou dus moeten betekenen dat 
zowel mannen als vrouwen deel uit maken van de politiek. 

Er zijn behoorlijk wat politieke thema’s die enkel 
vrouwen betreffen. Mannen proberen zich wellicht 
in te leven, maar vrouwen voelen het. 

En kom op! In deze tijd, waarin ik ben opgegroeid, spreken 
we toch niet meer over stereotypes?! Ook (jonge) vrouw-
en kunnen geboren leiders zijn!

Moeten er meer vrouwen in het 
openbaar bestuur?

 
Leeftijd: 24 jaar
Wijk: Centrum
Studie: Pabo
Beroep: Leerkracht  
              basisonderwijs
Hobby’s:Handbal, skiën,  
              lezen en shoppen



Ik vind het belangrijk dat ook jonge 
vrouwen zich meer vertegenwoordigd 
voelen in de Gemeente Oosterhout. 
Hier zou ik mezelf graag hard voor 
maken. Hoe?! Door meer aandacht te 
vragen voor onderwerpen die wij als 
jonge vrouwen belangrijk vinden.

Waarom stel jij je beschikbaar 
voor de gemeenteraad?

Mannen voelen zichzelf al snel de 
overheersende partij en kunnen zichzelf 
zo dominant opstellen tegen vrouwen. 

Waarom is er überhaupt nog een 
verschil tussen mannen en vrouwen? 
Is het niet beter als we met elkaar 
samenwerken? Mannen kunnen net 
zo goed leren van vrouwen als vrouwen 
dat kunnen van mannen!

Waar loop je zoal tegenaan 
als vrouw?

“Ook (jonge)  
vrouwen kunnen 
geboren leiders  
zijn!”



“Denk 
vooral in 
mensen 
en hun 

kwaliteiten”



Leeftijd: 43 jaar
Wijk: Vrachelen
Studie: HBO Communicatie
Beroep: Music Management - HR
Kinderen: Vince
Hobby’s: Tennis

Over PriscillaErvaring
Een campagne meedraaien is ook 
gewoon leuk. Je leert zoveel meer 
van de poltiek door deze van 
binnen uit te ervaren. Je krijgt 
meer begrip voor de keuzes die 
soms een stuk lastiger zijn dan ze 
op het eerste gezicht lijken.

Ik stel mezelf beschikbaar omdat ik 
sociaal betrokken ben, graag iets wil 
bijdragen en er daarnaast ook veel van 
kan leren

Waarom doe je mee?

Omdat mannen van Mars komen en 
Vrouwen van Venus :-) Ik denk dat het 
altijd goed is als er een diversiteit is. 
Dus ook tussen mannen en vrouwen. 
Maar ik denk vooral in mensen en hun 
kwaliteiten. Ieder mens heeft zijn of 
haar kwaliteiten. Het is vooral belang-
rijk dat betrokken en geïnteresseerde 
mensen in het openbaar bestuur c.q. de 
politiek moeten komen. 

Waarom moeten er meer 
vrouwen meedoen?

 Ik ben nog niet perse ‘als vrouw’ op de 
arbeidsmarkt tegen dingen aangelopen. 
Dat komt waarschijnlijk ook, omdat ik 
altijd als zelfstandige heb gewerkt.

Vrouw op de arbeidsmarkt?



“We moeten meer 

naast elkaar werken, 

mannen en vrouwen. 

Als samenleving 

worden we 

dan krachtiger.”

In de Gemeenteraad van Oosterhout zitten niet 
veel vrouwen. Ik vind dat de gemeenteraad een 
echte afspiegeling moet zijn van de gemeente 
Oosterhout. 

Door me verkiesbaar te stellen voor de gemeenteraad kan ik zorgen voor die afspiegeling.  
Daarom heb ik in goed overleg met mijn man en kinderen er voor gekozen om me  
nogmaals verkiesbaar te stellen voor Gemeentebelangen Oosterhout.  

Ik ben trots om te zien dat er naast mij nog meer vrouwen  op onze lijst staan. Vrouwen  
hebben vaak een andere kijk op bepaalde zaken en ik vind dat dit ook uitgedragen moet 
worden. 

Waarom doe je mee?

 
Leeftijd: 46 jaar
Wijk: Oosterheide
Studie: MEAO
Beroep: Administrateur
Kinderen: Amber(19) en Myrthe (15)
Hobby’s: vrijwilligerswerk op school kc de Ontdekking en in de wijk, 
wandelen met de hond, heerlijk genieten van mijn gezin.
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Vrouwen op het werk? 
Je ziet dat er bij de grotere bedrijven steeds meer vrouwen 
aan de top komen te staan. Ze zijn krachtig en ik merk dat 
ik daar dan trots op ben. Tegelijkertijd merk ik helaas ook 
op dat nog niet alle mannen vrouwen als gelijke zien en dat 
je hard moet werken voor een gelijkwaardige positie. 



Leeftijd: 31 jaar
Wijk: Centrum
Studie: HBO Communicatie
Beroep: Beleidsmedewerker Economie 
(Altena)
Hobby’s: Fotografie, lezen en op stap 
met vrienden en familie

Yes, please! Een van de belangrijkste rollen 
van de gemeenteraad is die van volks-
vertegenwoordiging. Op dit moment bestaat 
de Oosterhoutse gemeenteraad maar voor 
29% uit vrouwen. Dat is zonde, want meer 
diversiteit in de gemeenteraad is goed voor 
de kwaliteit van de democratie, besluit-
vorming en het vertrouwen in de politiek.

Meer vrouwen in de politiek?

Zeker wel! In mijn ogen is iedereen gelijk. 
Het is belangrijk dat iemand beoordeeld 
wordt op zijn kwaliteiten, persoonlijkheid 
en gedrag. Tegelijkertijd is het de realiteit 
dat vrouwen pas sinds 1919 officieel mogen 
stemmen. En dat de meest voorkomende 
namen voor Nederlandse raadsleden nog 
steeds Jan, Peter en Henk zijn. In 2022 lijkt 
deze oproep helaas dus toch nodig: “Stem 
op een vrouw! En help mee om te zorgen dat 
iedereen gehoord wordt!”

Moeten we juist niet verder 
kijken dan geslacht?

Ik ben opgegroeid binnen een horeca-
familie. Gastvrijheid, dienstverlening en 
ondernemersmentaliteit zijn mij met de 
paplepel ingegoten. Ik vind het dan ook 
ontzettend belangrijk dat mensen zich thuis, 
welkom én vooral gehoord en geholpen 
voelen. Iets waar ik mij ook nu, als beleids-
medewerker economie van een gemeente 
voor inzet.

De afgelopen 4 jaar heb ik met heel veel 
plezier deel uit mogen maken van de fractie 
van Gemeentebelangen in de Oosterhoutse 
Gemeenteraad. Ook de komende raads-
periode hoop ik mijn steentje te mogen 
bijdragen aan onze mooie gemeente. Een 
goede dienstverlening, daar maak ik me 
hard voor!

Wat drijft jou?



“Ik vind het 
ontzettend 

belangrijk dat 
mensen zich 

thuis, welkom 
én zich vooral 

gehoord en 
geholpen voelen. 

”



Waarom koos je juist voor 
Gemeentebelangen? 

Ik vind Gemeentebelangen een mooie afspiegeling van de 
samenleving. Er loopt bij ons van alles rond, en dat is juist 
het mooie. 

Van links tot rechts, jong en oud, en dus ook man en vrouw. 
En zo hoort het ook. Bij ons in de fractie is elke discussie al 
een keer gevoerd, voordat we naar de raad gaan.

Door al die verschillende inzichten geloof ik echt dat we 
als partij betere keuzes kunnen maken. Je hebt toch alles al 
een keer van verschillende kanten bekeken. 

M
ir

an
da



Leeftijd: 50 jaar
Wijk: Slotjes Oost
Studie: MBO 4 Kappersopleiding
Beroep: Zelfstandig ondernemer (Haarstudio Piccobello)
Kinderen: Moreno en Aurelia
Hobby’s: Uitgaan en Tonpraten

Last is een groot woord, maar 
inderdaad: Ik ben samen met mijn 
man eigenaar van een kapsalon.
  
Naast de gewone kappers werkzaam-
heden zorg ik ook voor het financiële 
deel van de zaak en doe ik ook de 
inkoop.
 
Toch vragen ze bijna altijd naar mijn 
man als ze ergens voor bellen. 
Iedereen die mij een beetje kent zal 
begrijpen dat ik dan op mijn eigen 
manier te kennen geef dat ze toch 
echt mij moeten hebben.. 

Je hebt een eigen zaak. 
Heb je last van het feit 
dat je vrouw bent?Ja, er zouden veel meer vrouwen in 

besturen en de politiek moeten komen 
omdat er dan sowieso beter voor 
vrouwen gezorgd gaat worden.
  
Denk bijvoorbeeld aan zorgverlof, 
abortus, de pil of zoiets als huiselijk 
geweld. 
  
Vrouwen hebben hun eigen ervaring 
hierin of ze kennen een vriendin in 
hun directe omgeving die die ervaring 
heeft.  

Vrouwen zijn emotioneel meer 
betrokken bij deze onderwerpen en 
nemen dit mee in hun besluitvorming, 
en dat is een goede zaak. 

Meer vrouwen in 
de politiek? 



Over Cynthia
Leeftijd: 38 jaar
Wijk: Dommelbergen
Studie: VMBO Verzorging
Beroep: Administratief medewerkster 
              crediteurenadministratie
Kinderen: Yfke, Elise en Niene
Hobby’s: Countryline Dance



“Onze partij is eigenlijk 

 ‘Heel Oosterhout in het klein’.  

Er zijn veel verschillende 

achtergronden, dat maakt de 

discussies ook zo mooi”

Meestal niet hoor, maar soms merk je 
dat je niet altijd gelijk serieus genomen 
wordt. Dan kost het wat extra inzet om 
mijn mening ook gehoord te krijgen. 

Ik stel me beschikbaar, omdat ik vind 
dat iedereen in Oosterhout mee moet 
kunnen doen. Ik wil me dan ook inzetten 
voor een betere saamhorigheid van alle 
Oosterhouters. 

Daarnaast vind het belangrijk om mee 
te kunnen denken wat voor Oosterhout 
belangrijk is. 

Ik heb voor Gemeentebelangen gekozen 
omdat ik vind dat deze partij “Ooster-
hout in het klein” is. Ieder heeft zijn of 
haar eigen mening. We staan allemaal 
anders in het leven, hebben verschillen-
de leeftijden, verschillende culturen enz. 

Deze samenstelling zorgt dat verschil-
lende meningen op tafel komen.

Ik ben van mening dat de mix belan-
grijk is. Vrouwen hebben vaak andere 
kwaliteiten als mannen, deze zijn beide 
nodig in een gemeenteraad. 

Door mee te doen, en hopelijk ook 
gekozen te worden als raadslid, draag 
ik bij aan een evenwichtiger beeld in de 
gemeenteraad.

Waarom doe je mee? Wat drijft je?

Heb je last van het feit dat 
je vrouw bent?



Maria

Maria is het langstzittende vrouwelijk raadslid voor Gemeentebelangen. 
Ze is verkiesbaar voor haar 4e termijn.

Leeftijd:   61 jaar
Wijk:         Oosteind
Studie:     Pedagogische academie
Beroep:    Leerkracht
Kinderen:3 dochters
Hobby’s:   Stedentrips, wandelen en fietsen, 
                  lezen, tuinieren



Ik stel me inderdaad weer beschikbaar 
voor de lijst van Gemeentebelangen.
Simpelweg omdat ik me thuis voel in 
deze politieke groepering. 

Ongeacht mijn politieke voorkeur kan 
en mag ik binnen deze gemêleerde 
groep meedenken over wat het beste 
voor Oosterhout is. En dat doe ik graag!

Elk bestuur of politieke partij is gebaat bij 
een evenwichtige balans tussen mannen 
en vrouwen. Samenwerking, aandacht, 
reflectie, vertrouwen, daadkracht komen 
hier beter tot zijn recht en zal leiden tot 
goed doordachte besluiten!

Je kunt als vrouw ook je eigen draai geven 
binnen een systeem. De vrouwen van 
de huidige gemeenteraad gaan weleens 
samen eten en dan hebben we het niet 
over politiek. Dat zegt toch ook wel iets.

Je bent weer beschikbaar?

Meer vrouwen?



 
Kijk op onze website voor meer over 
onze kandidaten, standpunten of om 

je aan te melden.  
http://www.gemeentebelangenoosterhout.nl

Gemeentebelangen Oosterhout  2022


