
Beste griffies, partijen en Waterschappen, 
 
Bijgevoegd vindt u een uitnodiging bestemd voor vrouwelijke kandidaten voor de Provinciale Staten 
en Waterschappen, voor een trainingsdag die Stichting Stem op een Vrouw speciaal voor hen 
organiseert. 
 
Wij hopen dat u deze uitnodiging wilt doorzetten naar de kandidaten in uw netwerk! 
 
Met vriendelijke groet, 
Team Stem op een Vrouw 
 
--- 
www.stemopeenvrouw.com  
Volg ons op Facebook, Instagram en Twitter 

 
 
  

 

 

 

 

 

   

  

 

Ben jij kandidaat (v/x) voor de Provinciale Staten of Waterschappen? Dan willen 

we je van harte uitnodigen! 

 

Op zaterdag 9 februari organiseert Stem op een Vrouw in het Provinciehuis 

Utrecht een trainingsdag (zie hier het Facebookevent) voor kandidaat-

Statenleden en kandidaat-bestuursleden voor het Waterschap. 

 

Campaigners en andere experts stomen je klaar voor de verkiezingen. Ook is er 

gelegenheid om andere vrouwelijke politici te ontmoeten. Zo delen we niet 

alleen kennis en expertise, maar geven we je ook de mogelijkheid je netwerk uit 

te breiden met potentiële collega’s uit andere Provincies en Waterschappen.  

http://www.stemopeenvrouw.com/
http://www.facebook.com/stemopeenvrouw
http://www.instagram.com/stemopeenvrouw
http://www.twitter.com/stemopeenvrouw
https://www.facebook.com/events/764538657237900/?utm_source=Stem+op+een+Vrouw&utm_campaign=4b3f5588d7-Uitnodiging+Training+voor+Kandidaat-Raadsleden_COP&utm_medium=email&utm_term=0_8bb8a18bf2-4b3f5588d7-


 

Het programma biedt drie workshops: 

 

Campagnevoeren | In deze workshop krijg je een uitgebreide basis politiek 

campagnevoeren. We laten zien hoe belangrijk een centrale boodschap is, hoe je je 

doelgroep vindt, wat je wel (en absoluut niet) moet doen om hen aan te spreken, en 

welke campagnetechnieken je kunt inzetten om je doelgroep te bereiken.  

 

Mediatraining | Om daadwerkelijk verkozen te worden, moeten kandidaat-raadsleden 

zichtbaar zijn voor zowel hun partij als kiezers. Meer dan ooit worden politieke 

campagnes online en in de media gevoerd. Maar media bereiken en te woord staan, 

hoe doe je dat? Een praktische training, met skills die je als kandidaat direct kan in 

zetten in aanloop naar de verkiezingen.  

 

Debatteren | In deze training ga je aan de slag met debatvaardigheden. De focus ligt 

daarbij op persoonlijk strategie en lichaamshouding; wat wordt jouw verhaal? Hoe 

krijg je mensen mee in dat verhaal? En hoe vertaalt dat zich in een debat? 

 

MELD JE AAN  
 

 

In het kort: 

 

Wat? | Trainingsdag met workshops in campagnevoeren, social media, debat en 

persoonlijke profilering. 

Waar? | Provinciehuis Utrecht: Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht 

Wanneer? | Zaterdag 9 februari, van 10.30 uur tot 16.30 uur. 

 

Kosten? | €25,- inclusief koffie en thee, lunch en een borrel na afloop.  

De prijs is zo laag mogelijk om de dag hiermee toegankelijk voor iedereen te houden. 

Extra doneren is mogelijk via de ticketlink en wordt zeer op prijs gesteld i.v.m. de 

hogere kosten. 

 

https://goo.gl/forms/GHnZogGNAWcuuhEE3?utm_source=Stem+op+een+Vrouw&utm_campaign=4b3f5588d7-Uitnodiging+Training+voor+Kandidaat-Raadsleden_COP&utm_medium=email&utm_term=0_8bb8a18bf2-4b3f5588d7-


 

 

Met hartelijke groet, en graag tot 9 februari, 

Team Stem op een Vrouw  

 

PS Deze uitnodiging doorsturen naar vrouwelijke vrienden, kennissen of collega's die zich 

kandidaat hebben gesteld voor de Provinciale Staten of Waterschappen? Dat kan! ⤵️  

 

 

Deel  
 

 

 

Tweet  
 

 

 

Stuur door  
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