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100 jaar vrouwenkiesrecht! 
RESULTAAT EN BEWEGING? 

Expert Meeting 
16 oktober 2019, 18.00-21.00 uur 
Universiteit van Amsterdam: Roeterseilandcampus 

UITNODIGING 
De emancipatiegroep Alumnikring Andragologie / Kennisplatform sociale veranderkunde, 
UvA, nodigt u van harte uit om deel te nemen aan de expertmeeting over ‘100 jaar 
vrouwenkiesrecht!.  

DOEL VAN DE BIJEENKOMST 

Het doel is om vanuit verschillende invalshoeken formele en informele rechten en de 
invloed op de positie van vrouwen te onderzoeken en perspectieven te ontwikkelen op 
een maatschappij waarin iedereen op gelijkwaardige wijze deelneemt. Wij hebben u 
uitgenodigd omdat wij denken dat u vanuit uw expertise een waardevolle bijdrage kunt 
leveren. Wij hopen van harte dat u de mogelijkheid heeft de expertmeeting bij te wonen. 
We streven er naar dat de expertmeeting de start vormt van een kennisnetwerk. 
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In Nederland is sinds het begin van het vrouwenkiesrecht in 1919 veel bereikt, zowel 
door het formele vrouwenkiesrecht als door feministische bewegingen. Dat heeft 
doorgewerkt in regelgeving en in de erkenning van de positie van vrouwen. Maar voor 
veel vrouwen ligt het toch anders en gaat het eerder om de rechten om je eigen leven en 
omgeving vorm te geven, zowel in de openbare ruimte als in sociale contacten.  

100 jaar vrouwenkiesrecht is het vertrekpunt van waaruit de emancipatiegroep wil 
onderzoeken hoe formele, informele democratie en emancipatie samenhangen. In de 
expertmeeting staan de rechten in politieke zin centraal, in ondernemingsraden, wijk- en 
gemeenteraden, schoolbesturen etc., alsmede de feitelijke zeggenschap over eigen leven 
en leefomgeving, bijvoorbeeld: 

• Hoe maken vrouwen gebruik van hun rechten om op een gelijkwaardige manier
deel te nemen aan de samenleving, wat werkt nog steeds belemmerend in
maatschappelijke als in persoonlijke zin? Welke mechanismen zitten daar achter?

• Hoe spelen culturele verschillen een rol in emancipatieprocessen. Denken we nog
teveel in termen van integratie, waarbij je je aanpast aan de dominante cultuur?
Of gaat het veel meer over inclusie en het recht van iedereen om volwaardig in de
samenleving te functioneren, met behoud van eigen levensfilosofie en religie?

• Wat heeft 100 jaar vrouwenkiesrecht feitelijk opgeleverd? Hoe kunnen we vanuit
de sociale veranderkunde door middel van (actie-)onderzoek bijdragen leveren
om een meer volwaardige positie in de samenleving van iedereen te bereiken?
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INLEIDSTERS 

Vier prominente deskundigen hebben toegezegd het thema kort in te leiden vanuit de 
eigen achtergrond:  

Dr. Lies Schilder, voormalig directeur van de Beroepsvereniging van 
Professionals in sociaal werk 

Huri Sahin, lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur 

Prof. dr. Sawitri Saharso, faculteit Sociale Wetenschappen, Vrije 
Universiteit en Universiteit voor Humanistiek Utrecht 

Dineke Stam, onderzoeker, publicist, curator en adviseur in de 
cultuur- en erfgoedsector, met expertise op het gebied van 
slavernijverleden en vrouwengeschiedenis 

De discussie wordt geleid door Dorien de Wit, De Beuk 
Organisatieadvies. In de discussie zullen inleidsters en deelnemers 
met elkaar in discussie gaan.  
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DATUM EN TIJD 

Woensdag 16 oktober 18:00 – 21:00 uur.  

18:00 – 18:30 uur: ontvangst met koffie en thee.  

18:30 – 21:00 uur: expertmeeting.  

LOCATIE 

Plaats: Universiteit van Amsterdam, Roeterseiland, gebouw B, zaal: REC B3.08. 

AANMELDEN 

De deelname is gratis. Voor aanmelding klik hier. 

INITIATOREN VAN DEZE BIJEENKOMST 

Kring Andragologie-leden: Barbara van Balen, Evelien ten Napel en Truus Ophuysen 

MEER INFORMATIE 

Neem voor vragen over deze bijeenkomst gerust contact met ons op via: 

andragologie@uva.nl 

Wat is andragologie eigenlijk?  
Andragologie, de wetenschap van begeleiding van sociale veranderingsprocessen, was tot 

1983 opgenomen in het Academisch Statuut, is sindsdien in verschillende sociale 
wetenschappen doorontwikkeld en richt zich op de ontwikkeling ten goede van complexe 

maatschappelijke vraagstukken, praktijkgericht en multidisciplinair, waarbij ieder tot 
zijn/haar recht kan komen met de bereidheid anderen serieus te nemen. In 2008 is de zeer 
actieve Alumnikring Andragologie Amsterdam opgericht die collegereeksen, symposia enz. 

organiseert. 

Kring Andragologie - Universiteit van Amsterdam 
Roeterseilandcampus gebouw J/K, Valckenierstraat 65-67, Kamer B.63 

1018 XE Amsterdam 
www.alumni.uva.nl/andragologie en www.andragologie.org 

www.linkedin.com/in/KringAndragologieUvA 

https://alumni.uva.nl/gedeelde-content/evenementen/evenementen/andragologie/2019/100-jaar-vrouwenkiesrecht.html
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https://webmail.uva.nl/owa/andragologie@uva.nl/redir.aspx?C=mQDgmIe_PjxzbAyUahSkJRAI19j1J3WuMwe25B0oS0OMyyXgpZrVCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.alumni.uva.nl%2fandragologie
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