
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Els Borst Netwerk 
“De politiek is te belangrijk om alleen aan mannen over te laten”, zei Els 
Borst. Kort na het overlijden van de geliefde D66-politica lanceerde D66 het 
Els Borst Netwerk, een netwerk voor actieve en zelfbewuste vrouwen in de 
geest van Els Borst. Met als doel: D66-vrouwen ondersteunen en 
empoweren om duurzaam hun inzet binnen de politiek en de partij te 
vergroten.  

 

D66 Wereldvrouwen 
Waar zijn die sterke vrouwen waar Els Borst het over heeft binnen onze eigen afdelingen? Hoe kunnen we 
ervoor zorgen dat er meer vrouwen politiek actief worden zodat zij ook het vrouwengeluid laten doorklinken 
in de Provincie en Tweede Kamer? Om elkaar te inspireren en te helpen maar ook om lokaal inhoud te 
geven aan vrouwen die nadenken, meedenken en het verschil willen maken. 

 

Wie wij zijn 
Vanuit de afdeling Leidschendam-Voorburg, aangemoedigd door het bestuur, willen wij een Regionaal 
Netwerk opzetten voor vrouwelijke D66-leden. We richten ons daarbij in eerste instantie op Leidschendam-
Voorburg, Wassenaar, Voorschoten en Rijswijk. 

 

Doelstelling  
Met de vijf richtingwijzers als basis, meer vrouwen in de (lokale) politiek actief en betrokken maken. Er zijn 
genoeg vrouwelijke leden. Wij willen voor de vrouwen in de regio meer inhoud en diepte bieden zodat zij zich 
meer verbonden gaan voelen en onderdeel willen uitmaken van D66. Daarnaast willen we feedback geven 
aan onze politici in een open en stimulerende omgeving. 

 

Uitgangspunten  
Inspiratie voor en door elkaar    Onderlinge steun en samenwerking 
Inhoud geven aan het D66-lidmaatschap  Lokaal en regionaal netwerk opbouwen 

 

 

Bijeenkomsten 
Wij willen het Netwerk ondersteunen met 3 bijeenkomsten rond 3 ijkmomenten 

 28 November 2018: De start van het netwerk. 

 Februari 2019: De Provinciale Staten-, Waterschap -en Eerste Kamerverkiezingen 

 April 2019: Verkiezing Europees Parlement. 
In het eerste deel van de bijeenkomst laten we inspirerende D66-sprekers over een thema aan het woord, 
waarna de aanwezigen dit thema met elkaar uitdiepen. Bedoeling is om win-win situatie te creëren voor 
spreker en aanwezigen. We sluiten de bijeenkomst af met een informeel samenzijn. 

 
Na deze drie bijeenkomsten volgt een evaluatie van onze opzet en zullen we op basis van de uitkomsten 
bepalen hoe we verder willen gaan met D66 Wereldvrouwen. 
 

Contact 
Geïnteresseerd, of wil je meer informatie? Neem contact met één van ons op: 
Charlotte Bos  06-10653153   Gemma Breedijk  06-22711460 
Brigit de Klerk 06-13248204   Minke van Velzen 06-42228880 
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