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Stemmen? Jij gaat toch ook 
stemmen? Waarom?
Informatiebijeenkomsten over politiek en democratie

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur; op 21 maart 
mogen alle burgers kiezen wie in hun gemeenteraad komt en de stad 
mag besturen. 

Waarover beslist de gemeenteraad 
eigenlijk? De gemeenteraad praat 
en neemt besluiten over bijvoor-
beeld de aanleg van een fietspad 
en de bouw van woningen, over 
werken naast een uitkering, over 
de subsidie voor het zwembad of 

Roermondse zaken
Politiek debat op 14 maart

Het college van burgemeester en 
wethouders van Roermond heeft 
met vier vrouwen en drie man-
nen een opvallende samenstelling. 
Dat is bijzonder en uniek, want de 
actieve deelname van vrouwen in 
de Limburgse politiek is over het 

algemeen teleurstellend laag. 
Heeft deze verhouding effect 
gehad op beleid en hebben de 
inwoners hier iets van gemerkt? 
Kiezen ze na de verkiezingen voor 
een divers samengestelde gemeen-
teraad en dus voor meer kwaliteit?!

de bibliotheek.  Niet iedereen weet 
precies wat de gemeenteraad doet 
en hoe je kunt stemmen voor wat 
jij belangrijk vindt. Daarom organi-
seert Maximina in samenwerking 
met FAM! een drietal bijeenkom-
sten om kennis te maken met de 
politiek en het belang van je stem-
recht.

Tijd: woensdag 28 februari, 7 en 28 
maart, 10.00–11.30u
Plaats: Donderbergweg 34, 6043 JH 
Roermond
Aanmelden: info@maximina.nl 
info@famnetwerk.nl

DEELNAME IS GRATIS 
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Hoe zorg je dat jouw 
mening ertoe doet? De 
wereld is net een rol-
lercoaster die je af en 
toe eruit lijkt te slinge-
ren. Denk jij ook buiten 
geijkte kaders en gren-
zen en wil je nu de kans 
grijpen om onrecht en 
ongelijkheid aan te pak-
ken? 

We willen graag met jou 
in gesprek over wat er in 
de wereld speelt, over 
jouw kritische mening 
en ideeën. Hoe kun je 
zelf invloed uitoefenen 
in jouw gemeente? 
Wat zijn jouw hot 
items? Welke partij past het beste 
bij jouw standpunten? 

De bijeenkomst wordt georga-
niseerd door Gilde Opleidingen, 
Stichting Meer Kleur en Kwaliteit, 
Provinciaal Platform voor Diversi-
teit, gemeente Roermond en FAM!

Locatie: Gilde | Bredeweg 235 | 
Roermond
Tijd: vrijdag 9 maart | 9.30–11.30u
Toegang is gratis maar meld je snel 
aan! info@famnetwerk.nl | (0475) 
332491 Limburg
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POLITIEK, IETS VOOR JOU?
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POLitIE
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Gilde
 Roerm

ond

www.famnetwerk.nl / aanmelden verplicht info@famnetwerk.nl
Er wordt bijvoorbeeld gesproken 
over:
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Vrouwen  Ondernemerschap en werkgele-
genheid
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Vrouwen  Inburgering
Limburg
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Vrouwen  Goede zorg is maatwerk.
Plaats en tijd: Wijkaccommodatie 
De Donderie, Donderbergweg 47, 
Roermond | 15.00–17.00u
Informatie: www.famnetwerk.nl 
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Politiek iets voor jou?
Bijeenkomst politiek en jongeren #MJIP

Deelnemers aan deze middag kunnen in debat gaan met de vrouwelijke 
kandidaten op de kieslijsten over politieke thema’s die vrouwen aangaan.
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Voor alle vrouwen op de kieslijsten in Limburg
FAM! steunt de vrouwen in de 
politiek door hun een podium te 
bieden. FAM! stelt een tabblad op 
haar website beschikbaar voor alle 

vrouwen op de Limburgse kieslijs-
ten. 
Indien je hierin opgenomen wilt 
worden, stuur dan een e-mail naar 

info@famnetwerk.nl met je con-
tactgegevens, dan ontvang je een 
format waarop je jouw informatie 
met profielfoto kunt vermelden. 
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Een persoonlijke ontdekkingsreis 
Congres op 21 april 2018

Op Internationale Vrouwendag 
staan we wereldwijd stil bij de 
lange weg die vrouwen hebben 
afgelegd. Vanuit deze basis heb-
ben we een wereld te winnen. Op 
deze dag vertelt inleidster Ellen 
Vermeulen haar verhaal over 
kracht en lef: van burgertrut tot 
wereldwijf.

We kennen het actief vrouwenkies-
recht (vanaf 1919) en de hande-
lingsbekwaamheid van vrouwen 
(vanaf 1957). In 1980 werd in de 
wet vastgesteld dat er geen onder-
scheid gemaakt mag worden in 
werk, arbeidsvoorwaarden, onder-
wijs en sociale zekerheid. Maar om 
deze rechten te benutten moeten 
vrouwen soms uit hun comfort-
zone komen. Kom dus naar het 
congres, verken je grenzen en werk 
aan je eigen kracht! 
Dagvoorzitter is Kirsten Paulus. 
Ellen Vermeulen vertelt haar ver-
haal over de andere kant van de 
levensmedaille. Workshops wor-
den gegeven door Leon Pouls 
(Opkomen voor jezelf ), Mandy 

Hens (Alles onder controle? Social 
Media wijsheid), Yvonne Tuinman 
(Assertiviteit voorkomt stress), 
Ellen Vermeulen (Geluk: een keuze 
of overkomt het je?) en Petra Sarkol 
met Marielle Verbeek (Weet wat je 
uitstraalt). 

Tijd en plaats: zaterdag 21 april | 
12.30 tot 16.30u | Het Forum | 
Elmpterweg 50 | Roermond 
Aanmelden met vermelding van 
workshopskeuze: 
zijactief@zijactieflimburg.nl
Kosten: € 10,00
Informatie: info@famnetwerk.nl 
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KWEEKVIJVER #MVIP 2018

In 2017 is FAM! samen met Stich-
ting Meer Kleur en Kwaliteit (SMKK) 
een trainings- en begeleidingsaan-
bod gestart om vrouwen te onder-
steunen op weg naar een plaats in 
de politiek: de Kweekvijver #MVIP. 
23 vrouwen hebben aan dit traject 
deelgenomen; aan het einde heb-
ben 14 deelnemers zich aange-
meld bij de politieke partijen.

FAM! is trots op al die politica’s die 
de afgelopen jaren rolmodel zijn 
geweest en hun kennis en ervarin-
gen hebben gedeeld met geïnte-
resseerde vrouwen. Ook in 2018 
mogen we rekenen op hun inspire-
rende bijdrage. Het kweekvijverpro-

gramma start op 
zaterdag 26 mei 
2018. Het pro-
gramma met de 
6 data en de ver-
schillende onder-
delen wordt bin- 
 nenkort bekend 
gemaakt.

In aanloop naar de kweekvijver 
organiseren SMKK en FAM! op don-
derdag 26 april van 16.30 tot 19.00 
uur in Bibliocenter in Weert een poli-
tieke netwerkbijeenkomst. 
Meer informatie over het pro-
gramma volgt. Houd de website 
www.famnetwerk.nl in de gaten. Limburg
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Ook in 2018 bieden FAM! en SMKK de kweekvijver #MVIP aan. Niet 
alleen staan de Provinciale Verkiezingen in 2019 gepland; de uit-
stroom van vrouwen in de politiek blijkt in de achterliggende jaren 
groter dan de instroom. Politieke betrokkenheid vraagt om voortdu-
rend onderhoud.
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Hoe kunnen we elkaar begrijpen en naar elkaar luisteren 
in deze turbulente tijden?
Terugblik Maatschappelijke Organisaties, welzijnsorganisaties en overheid in gesprek op 7 december

Dagvoorzitter Frans Pollux vatte deze bijeenkomst samen als ‘het sme-
den van coalities van welwillenden’. Vrijwilligers en professionals van 
provinciaal maatschappelijke organisaties, van welzijnsorganisaties en 
van lokale en provinciale overheid gingen met externe partijen nieuwe 
verbindingen aan om hun slagkracht te vergroten. 
  

De aftrap werd gegeven door Omar 
Munie, met 32 jaar een gevierd 
ontwerper van tassen en oprichter 
van de Dream Factory. Deze sociale 
coöperatie produceert luxe arm-
bandjes uit de zwemvesten die 
Syrische vluchtelingen achterlaten 
op de Griekse stranden. Van de 
zogeheten ‘omarmbandjes’ (€ 25 
p.st.), gaat meer dan de helft van 
de opbrengst naar vluchtelingen-
projecten. Mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt worden in het 
bedrijf opgeleid tot vakmensen en 

ook nieuwkomers zijn van harte 
welkom. Voor dit initiatief heeft 
Omar Munie in 2016 de Cordaid 
Challenge gewonnen. 
Zijn verbondenheid met Limburg 
is verrassend: tijdens een tussen-
stop in Tanzania, op zijn vroege 
zwerftocht naar een menswaar-
dig bestaan, begaven zijn nieren 
het. De vrouw die hem redde van 
een levenslange dialyse door haar 
nier te doneren, bleek in Beek te 
wonen. Gevlucht uit zijn geboor-
teland Somalië op 9-jarige leeftijd 

heeft hij voor de aanwezigen de 
boodschap: ‘Jaag je dromen na, ga 
ervoor en deel je dromen. Kansen 
creëer je door je droom te leven.’ 

Vitaler Limburg
Marleen van Rijnsbergen, Gede-
puteerde Welzijn en Werk van de 
Provincie Limburg, licht het hoe en 
waarom toe van de Sociale Agenda, 
synoniem aan een ‘Vitaler Limburg’. 
Maatschappelijke Organisaties kun-
nen hier als strategische partners 
een rol van betekenis spelen op 
het gebied van arbeidsparticipatie, 
gezondheid, opvoeding, leefbaar-
heid en sociale infrastructuur. 
De workshops (Radicalisering en 
polarisering, Integratie en partici-
patie mensen met een beperking, 
NEET-jongeren in Limburg, Met Nieuws uit het 

bestuur
Pauline Smeets heeft in de laatste 
bestuursvergadering van 2017 te 
kennen gegeven het voorzitter-
schap van FAM! met ingang van 1 
januari 2018 neer te leggen. Het 
zittend bestuur ziet dit als een uit-
daging, niet alleen om op zoek te 
gaan naar een nieuwe voorzitter 
maar ook om een nieuwe positio-
nering van FAM! te formuleren. Tijd 
voor een update! 
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Frans Pollux (r) met workshopleidster Chris Hodenius

Lei Janssens bij de workshop over armoede

Na afloop waren de omarmbandjes van Omar Munie te koop

het oog op armoede) leverden 
een aantal aanbevelingen en ver-

volgstappen op. 
Bij ‘Met het oog op 
armoede’ werd bij-
voorbeeld gecon-
cludeerd dat syner-
gie gerealiseerd 
kan worden door 
de al aanwezige 
lokale initiatieven 
te versterken.

Meer informatie: 
info@famnetwerk.nl
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Gemaakt met subsidie van

Vrouwelijk leiderschap, gezonde 
ambitie
Terugblik Nieuwjaarsontvangst 18 januari

Ilona Eichhorn: beïnvloeden en lobbyen

De Nieuwjaarsontvangst kon 
ondanks het slechte weer op meer 
dan honderd deelnemers rekenen. 
Zij hadden ruime gelegenheid te 
netwerken. Op het programma 
stond onder andere een panel-
gesprek en een masterclass van 
Ilona Eichhorn. 

Marianne Smitsmans (wethou-
der gemeente Roermond), Frauke 
Brouwer (Stichting Lezen & Schrij-
ven), Amina Sabbar (buro Prinor) 
en Marijke Sniekers (bestuurslid 
FAM! en onderzoeker Neimed) 
hadden zitting in het panel. Een 
van hun conclusies was: gelukkig 
hebben emancipatie en feminisme 
ons zo ver gebracht dat het achter-

haald is dat moeder en huisvrouw 
zijn voor vrouwen het belangrijk-
ste levensdoel is. Een voor velen 
herkenbaar probleem is echter het 
gepuzzel van werkende moeders 
en vaders, om opvang of zorg voor 
je kind te vinden. Soms kunnen de 
grootouders niet en is kinderop-
vang te duur. Ook jong moeder wil-
len worden lijkt niet te mogen en 
kunnen; dan is al gauw sprake van 
stigmatisering. 

Beste bestuurder kleine gemeen-
ten
Ilona Eichhorn (Debat.nl) gaf tips 
hoe je je doelstellingen kunt halen 
via beïnvloeding en lobbyactivitei-
ten. Petra Dassen, burgemeester 

van Beesel, had eerder op de dag 
in ’s-Hertogenbosch een prijs in 
ontvangst mogen nemen als beste 
bestuurder van kleine gemeenten. 
Zij sloot het programma af met een 
spetterende powerspeech.  
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Powerspeech van burgemeester Petra Dassen

Verkiezing Zakenvrouw Limburg 
verandert haar naam in Top-
vrouw Limburg. Het doel van de 
verkiezing is om ondernemer-
schap, management, energie en 
zakenemotie van vrouwen te sti-
muleren en te ontwikkelen. De 
naam Zakenvrouw Limburg dekt 
deze lading onvoldoende. 

‘We zijn er namelijk niet alleen voor 
directeur/eigenaren zoals de naam 
doet vermoeden. De verkiezing is 
gericht op alle vrouwen die een bij-
zondere bijdrage leveren binnen 
een organisatie en een beslissende 

Verkiezing Zakenvrouw Limburg voortaan 
Topvrouw Limburg

functie hebben. Dus ook managers 
en leidinggevenden,’ aldus voorzit-
ter Steffie Hoeijmakers.
Vorig jaar werd de verkiezing van 
Noord-Limburg al uitgebreid naar 
heel Limburg. ‘De nieuwe naam 
is een logische stap om te maken,’ 
zegt Steffie Hoeijmakers. ‘We wil-
len topvrouwen zichtbaar maken 
en andere vrouwen stimuleren om 
door te groeien naar een topfunc-
tie binnen een organisatie. Een 
goede verdeling tussen man en 
vrouw in de top van organisaties 
leidt nu eenmaal tot betere pres-

taties en resultaten en daar wordt 
iedereen beter van.’ 

Op donderdag 5 april 2018 wordt tij-
dens een avondvullend programma 
in TheaterHotel De Oranjerie in 
Roermond bekend gemaakt wie 
er met de titel Topvrouw Limburg 
2018 naar huis gaat. De kandidaten 
zijn (in alfabetische volgorde):
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Vrouwen  Marit Brugman – Eigenaar Liever 
Sociaal BV/Dylan Haegens BV uit 
Venray
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Vrouwen  Peggy van Sebillen – Algemeen 
Directeur Zuiderlicht uit Maas-
tricht
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Vrouwen  Conny Vluggen – Managing Direc-
tor van Koma KTI BV uit Roermond

De kaartverkoop voor de verkie-
zingsavond is vanaf nu geopend. 
Ben jij erbij om te zien wie de titel 
in de wacht sleept? De kaarten zijn 
te koop via de website van www.
topvrouwenlimburg.nl. 
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