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De kracht van vrouwelijke 
competenties in het politieke 
spel

De Nieuwe Toekomst heeft veel bereikt 
Interview met Hilde Winters

Op woensdag 8 februari organise-
ren stichting Meer Kleur en Kwa-
liteit en FAM! de eerste politieke 
netwerkbijeenkomst van het jaar. 

Limburg is nog steeds de pro-
vincie met de minste vrouwen 
in gemeenteraden: slechts 21% 
is vrouw. In maart 2018 staan 
de Gemeenteraadsverkiezingen 
gepland, in 2019 de Provinciale 
Statenverkiezingen. Hoe goed zou 
het zijn voor het democratische 
gehalte als er sprake zou zijn van 
een meer diverse vertegenwoordi-
ging!

Wil jij als vrouw in de 
 politiek het verschil maken?

Tijdens deze netwerkbijeenkomst 

Lees:
DNT in Limburg geborgd ...................................................................................... 1
Kweekvijver MVIP ..................................................................................................... 2
Terugblik Nieuwjaarsbijeenkomst ..................................................................... 3
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Op 1 februari 2017 wordt het project De Nieuwe Toekomst officieel over-
gedragen van FAM! aan Xonar – Vrouwenopvang en -hulpverlening. 
Hilde Winters was bijna twee jaar projectmedewerker: ‘Ik ben trots op de 
borging bij deze organisatie, die gesubsidieerd wordt door de gemeente 
Maastricht. En ik ben trots op alle vrouwen die hebben meegedaan aan 
het project.’ 

De Nieuwe Toekomst (DNT) bestaat 
uit training en begeleiding voor 
vrouwen die na een periode van 
bedreiging en geweld weer maat-
schappelijk actief willen worden. 
Hilde Winters: ‘Ik heb het project 
bijna twee jaar gedaan, een keer 
in Roermond (2015-2016) en twee 
keer in Maastricht (2015 en 2016). 
24 deelneemsters hebben een cer-
tificaat gehaald, 21 deelneemsters 
zijn actief geworden: sommigen 
hebben een baan gevonden, ande-
ren volgen een opleiding, ze doen 
vrijwilligerswerk, soms gecom-
bineerd met een opleiding, en in 
ieder geval zijn ze uit hun isole-
ment gekomen. Ik ben trots op 
hen omdat het moed en dapper-
heid vergt om tien maanden lang 
te werken aan zo’n doelstelling. 
Ondertussen gebeurt er immers 

ook veel in hun leven. 
Financiële zelfstandigheid was het 
doel van het project, omdat dit 
bescherming biedt tegen huiselijk 
geweld. Daartoe kreeg elke deel-
neemster een persoonlijke coach. 
Maar in de interactie tussen coach 
en deelneemster ontstond veel 
meer. Door het contact werden 
afspraken gemaakt en gingen de 
deelneemsters meer activiteiten 
ondernemen. Coaches en deel-
neemsters werden vriendinnen. 
De kinderen van de coaches en de 
deelneemsters ontmoetten elkaar. 
Er waren gesprekken over opvoe-
ding, over waarden en normen. Ook 
het netwerk van de vrouwen veran-
derde. Familie kwam mee naar de 
certificaatuitreiking, coaches maak-
ten kennis met ouders of broers en 
zussen en bij één vrouw is het con-
tact met haar familie hersteld.’

Ontvoering
‘Wat me heeft geraakt, is dat je met 
dat economische doel zo veel kunt 
bereiken, op alle tien leefgebieden 
die we in het sociaal werk onder-

Hilde Winters: ik heb die verandering absoluut 
gezien

delen oud-deelnemers aan het 
kweekvijvertraject MVIP hun erva-
ringen en de kansen die het traject 
hun heeft geboden. 

Wil jij invloed uitoefenen op 
besluitvorming?

Kom luisteren naar de ervaringen 
uit de praktijk van politica’s en laat 
je inspireren! Doe je voordeel met 
de workshop ‘Onderhandelen is 
overtuigen en meebewegen’.

Plaats en tijd: Congrescentrum 
Het Forum Roermond, 8 februari van 
16.30 tot 18.30 uur (inloop 16.00 
uur, na afloop netwerkborrel)
Aanmelden: (0475) 332491 / 
info@famnetwerk.nl 
Klik hier voor meer informatie. 
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scheiden. Zelfs op het gebied van 
religie: er waren gesprekken over 
geloof met een Marokkaanse deel-
neemster. De vrouwen zijn veel 
meer in hun kracht gaan staan. 
Ik heb die verandering absoluut 
gezien. 
Het was bijzonder om bij hen 
thuis te komen voor de intake en 
de evaluatie. En een paar weken 
geleden werd ik gebeld door een 
van de coaches. Zij wilde me ont-
voeren, samen met de vrouw die zij 
begeleidde, omdat ze iets voor mij 
wilden doen, omdat ze blij waren 
dat ze elkaar ontmoet hadden. Ze 
ontvoerden me naar Vaals. De deel-
neemster wordt daar vrijwilligster 
bij een project van de coach. Dat is 
ook erkenning voor mijn inzet. 
Het was nooit een probleem om 
coaches te werven maar hun vrij-
willige deelname is ook bijzonder, 
dat mensen zich voor deze groep 
vrouwen willen inzetten.’ 

Maastricht borgt DNT als eerste
‘De Nieuwe Toekomst is een mooie 
aanvulling op het aanbod van 
begeleiding en hulpverlening. Het 
succes zit in de combinatie van trai-
ning in groepsverband en wekelijks 
contact met de persoonlijke coach. 
Het ministerie wil dat het project 
geborgd wordt in bestaande struc-
turen van de gemeentes. 

Maastricht is de eerste gemeente 
die dat heeft gerealiseerd: de 
Nieuwe Toekomst is geborgd in 
Xonar – vrouwenopvang en -hulp-
verlening. Het wordt een vaste 
module in Maastricht-Heuvelland 
en daarmee is het bereik meteen 
groter. De vrouwen hebben dat te 
danken aan beleidsmedewerker 
Joan Beemer. Zij staat er zo achter. 
Voor de officiële overdracht heb-
ben we alle partners uitgenodigd: 
het ministerie, de Nederlandse 

Vrouwen Raad en de Federatie 
Opvang, de brancheorganisatie 
voor maatschappelijke opvang en 
vrouwenopvang.
Wat ik nog graag zou zien, is 
dat de methodiek een officiële 
erkenning krijgt. Dat wil Movi-
sie, het landelijk kennisinstituut 
en adviesbureau voor het sociaal 

Kennismaking met de gemeen-
telijke politiek waarin je kennis 
opdoet en vaardigheden traint 
die je zelfbewuster het publiek 
domein laten betreden

KWEEKVIJVER 
Meer Vrouwen in de Politiek
In samenwerking met stichting 
Meer Kleur en Kwaliteit biedt 
FAM! van half februari tot en met 
september het oriëntatietraject 

‘Meer Vrouwen in de Politiek’ aan. 

In zes bijeenkomsten worden the-
oretische kennis over het politieke 
systeem, interactieve competen-
tieversterkende trainingen en ver-
halen uit de praktijk van politica’s 
gecombineerd.

Plaats en tijd: FAM! Minderbroeders-
singel 44 in Roermond, telkens een 
zaterdagochtend, van 10.00  uur 

tot 13.30 uur met aansluitend een 
lunch.

Meer informatie: kom naar de infor-
matiebijeenkomst De kracht van 
vrouwelijke competenties in het poli-
tieke spel op woensdag 8 februari 
2017. 
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domein, proberen vast te leg-
gen. Bij een officiële methodiek 
worden de resultaten onderzocht 
en wordt gekeken wat het ople-
vert voor een gemeente, voor de 
maatschappij. 
Het werken bij FAM! was nieuw 
voor mij en ik heb veel mensen 
leren kennen. Naast FAM! werkte ik 
parttime voor Veilig Thuis, Advies- 
en Meldpunt Huiselijk Geweld en 
Kindermishandeling. Nu doe ik dat 
fulltime. Ik hoef de doelgroep dus 

niet los te laten. Ik wil een bijdrage 
leveren aan het doorbreken van de 
cirkel van geweld. Veilig Thuis heeft 
een andere doelstelling dan FAM! 
maar ik werk aan hetzelfde. 
Ik wil FAM! graag heel erg bedan-
ken voor de afgelopen tijd. Het 
werk bij hen is goed bevallen: ik zal 
echt moeten omschakelen!’ Limburg
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De coaches met de wethouder op de foto tijdens de overdracht van DNT
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Hoe ga je om met de verschillende 
communicatieve vaardigheden en 
waar gaat het in de praktijk vaak 
mis? Hoe kunnen we door deze 

verschillen te kennen en te begrij-
pen samen verder komen? 
Vervolgens gingen Pauline Smeets, 
voorzitter FAM!, Michel van Smoo-

renburg, Senior arbeidsmarkt-
adviseur UWV, en de blogdames 
Visievrouw: Chayenna Theunissen, 
Denise Hendriks en Marit Schreurs, 
met elkaar in gesprek over trends 
op de arbeidsmarkt, deskundig 
geleid door Simone van Trier. De 
arbeidsdeelname van vrouwen 
wordt steeds groter; deeltijdbanen 
verschuiven van 24 uur naar 35 uur. 
De jonge vrouwen van Visievrouw 
stoeiden met de vraag hoe zij hun 
toekomst zagen. Dat bleek nog 
niet zo gemakkelijk omdat jon-

Vrouwelijk talent in de schijnwerpers
Terugblik Nieuwjaarsbijeenkomst

Na de opening verzorgde Elisa 
de Groot van IN TOUCH WOMEN 
Resource Management de interac-
tieve lezing ‘Over de ongeschreven 

regels van het spel’. Met een knip-
oog en een lach nam ze ons mee 
in haar verhaal hoe het vrouwelijk 
vermogen ontwikkeld kan worden 
om invloed uit te oefenen in de 
organisatie waar je werkt: ‘Vrou-
wen en mannen hebben immers 
een andere oriëntatie en leren 
volgens andere regels te spelen.’ 

geren doorgaans nog geen goed 
beeld hebben van bijvoorbeeld de 
combinatie van werk en gezin. 

Aan het werk
De bijeenkomst werd afgesloten 
met de masterclass ‘Minder onder-
handelen, meer overtuigen’ door 
Ilona Eichhorn van Debat.nl. Ilona 

zette het publiek aan het werk: 
onderhandelen kun je immers 
leren. Eenvoudig is dat echter nog 
niet. Ilona wist ons op prikkelende 
wijze veel handvatten aan te reiken. 
Hoe kun je je verdiepen in de ander 
en meebewegen met zijn of haar 
belangen en visies?   
FAM! mocht op haar Nieuwjaarsbij-
eenkomst veel bekende en nieuwe 
gasten begroeten. Zij konden 
genieten van de inspirerende en 
bevlogen sprekers, de interactie en 
de mogelijkheden om te netwer-
ken onder het nuttigen van een 
hapje en een drankje. 
Klik hier voor een impressie van 
deze dag. 
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Elisa de Groot: als vrouw invloed uitoefenen Verschillen leren kennenHumor om de herkenning

Simone van Trier

Ilona Eichhorn lokt reacties uit

Stoeien over je toekomst op de arbeidsmarkt

'Hier hadden onze medestudenten ook bij aanwezig moeten zijn, we moe-
ten dit veel meer onder de aandacht brengen,’ zeiden de jonge vrouwen 
die op Visievrouw een blog bijhouden. Zij waren gast en deelneemster tij-
dens de gezellig drukke Nieuwjaarsbijeenkomst van FAM! op 19 januari.  
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Het idee voor de Global Women's 
March is geïnspireerd op IJsland, 
waar in 1975 meer dan 90% van 
de vrouwen de straat opging om 
te demonstreren voor economi-
sche en sociale maatschappelijke 
gelijkheid. 

Meer dan veertig jaar na de mars 
in IJsland bestaat de genderkloof 
nog steeds. Als we in dezelfde slak-

SHE DECIDES #Ploumen4Women
Minister Ploumen heeft als ant-
woord op het anti-abortusde-
creet van president Trump het 
abortusfonds ‘SHE DECIDES’ 
gestart. Met dit fonds wil Plou-
men geld ophalen voor subsidies 
op gezinsplanning in ontwikke-
lingslanden. Daarmee hoopt ze 
de gevolgen op te vangen van het 
nieuwe Amerikaanse beleid over 
geboortebeperking in ontwikke-
lingslanden. 

Minister Ploumen: ‘Het verbieden 
van abortus leidt niet tot minder 

abortussen. Het leidt tot meer 
onverantwoorde praktijken in ach-
terafkamertjes en tot meer moe-
dersterfte. Ook worden zaken als 
kraamhulp, seksuele voorlichting 
en voorbehoedsmiddelen minder 
beschikbaar’. Het Kabinet heeft 
inmiddels 10 miljoen euro gedo-
neerd aan SHE DECIDES.

Wil je ook bijdragen aan het abor-
tusfonds van Ploumen? Laat dan 
een donatie achter op deze website 
en deel het op Twitter en Facebook.
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Oproep 
GLOBAL WOMEN’S MARCH 8 maart

kengang doorgaan, zal het zeker 
nog twee eeuwen duren voordat 
de kloof is gedicht. Met de Global 
Women’s March willen de organisato-
ren een wereldwijde omslag maken! 

Twitter: @Womens_March
Youtube: 
https://youtu.be/bw6BkS7ufQc 
LinkedIn: Global Women’s March 
Foundation. 

Limburg

Organisatie

Vrouwen

De Nederlandse Vrouwen Raad 
(NVR) zoekt een voorzitter 
voor haar bestuur. Zij wordt 
benoemd voor een periode 
van drie jaar, kan eenmaal wor-
den herkozen en moet worden 
voorgedragen door een van 
de lidorganisaties van de NVR. 
De functie is onbezoldigd. 
Meer informatie over de NVR, 
de kwalificaties, de tijd die het 
vraagt en de procedure staat 
op de website van de NVR. 
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Vacature 
voorzitter NVR
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