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FAM! vindt het belangrijk dat 
de vrouwen op de kieslijst een 
gezicht krijgen. Als de kiezers 
straks in het stemhokje staan met 
hun rode potlood, dan stemmen 
ze niet alleen op namen en cijfers, 
maar ook op personen. 

Als kiezers iemands gezicht en 
standpunten kennen, is de kans 
groter dat zij haar kiezen. Anno 
2018 worden 46 zetels in de Pro-
vinciale Staten van Limburg bezet 
door 11 vrouwen. Als talent gelij-

kelijk verdeeld is, wordt talent van 
vrouwen verspild als posities niet 
gelijkelijk verdeeld worden.

Website voor alle Limburgse politica's
FAM! steunt de vrouwen in de poli-
tiek door hun een podium te bie-
den in de FAMeus! FAM! stelt een 
tabblad op haar website beschikbaar 
voor alle vrouwen op de Limburgse 
kieslijsten. 
Indien je hierin opgenomen wilt 
worden, stuur dan een e-mail naar 
info@famnetwerk.nl met je con-
tactgegevens, een digitale profiel-
foto, naam van de partij, plaats op 
de lijst en een persoonlijke moti-
vatie van maximaal 350 woorden. 
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In aanloop naar de Provinciale 
Statenverkiezingen op 20 maart 
is net als voorgaande jaren weer 
een lijsttrekkersdebat georgani-
seerd door de maatschappelijke 
organisaties.

Op donderdag 21 februari 2019 
willen de maatschappelijke orga-
nisaties de politieke partijen en 
anderen laten zien dat zij door hun 
activiteiten toegevoegde waarde 
creëren voor de Limburgse samen-

Provinciaal debat Maatschappelijke Organisaties
leving. Met stands, 
een ‘pubquiz’ en 
muziek van Ton Cus-
ters. Presentatie is in 
handen van Sander 
Kleikers. 

Plaats en tijd: Het 
Forum te Roermond, 
19.00–21.30 uur.
Informatie en aan-
melding:  klik hier.
 Limburg
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Haar politieke ambitie is nieuw. Ze 
woont nu bijna tien jaar in Lim-
burg met man en drie kinderen 
en werkt als zelfstandige. ‘In mijn 
bedrijf voor opvoedkundige en 
onderwijskundige ondersteuning 
breng ik twee gebieden bij elkaar: 
onderwijs en pedagogiek. Ik kom 
op verschillende scholen en bij 
verschillende gezinnen. Ik werk 
full time en geniet van de vrijheid 
om te kiezen.’ 

Ze heeft met haar man en hun zich 
uitbreidende gezin gewoond in de 
Verenigde Staten, Oost-Duitsland 
en Australië: ‘Mijn visie, eigenlijk 
op alles, is daardoor veranderd. Ik 
weet hoe lastig het kan zijn om in 
een totaal vreemd land te komen. 
Dat maakt me milder. En wat is 

Politieke beslissingen 
raken het gezin
Interview met Ingeborg Dijkstra

‘Ik ontmoet vrouwen die zo’n hart voor een bepaalde zaak hebben dat ik 
denk: doe het nou!’ Ingeborg Dijkstra, nummer 2 op de lijst van de Chris-
tenUnie, is niet specifiek ‘vrouw-gericht’ maar ziet graag meer vrouwen 
op politieke (top)functies komen. 

thuis dan nog? De mensen met 
wie ik leef, de vier muren waartus-
sen ik woon.’ 

Met die ervaringen gaat ze ook 
de politiek in: ‘De domeinen van 
zorg en van onderwijs: gezinnen, 
jongeren, ouderen en mantelzorg, 
liggen me na aan het hart. Maar 
politieke beslissingen op andere 
gebieden raken ook rechtstreeks 
het leven van gezinnen. Als je de 
verhalen uit de praktijk kent, zie 
je waarvoor je het doet, dat je 
verschil kunt maken. Ik maak me 
zorgen over de zorg en de natuur. 
De uitdaging is om me in te lezen 
en verbindingen te leggen. Welke 
thema’s zijn belangrijk, hoe raken 
ze de mensen?’
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Ingeborg Dijkstra: zeg wat je doet en doe wat je 
zegt

‘Ik kijk naar de mens. Mantelzorg 
raakt vrouwen en mannen. In 
mijn werk ontmoet ik gescheiden 
vaders die maar een keer in de 
week hun kinderen zien. Ook als 
je de politiek ingaat, doe je dat 
als mens. Voor mij is integriteit 
belangrijk. Ik hoop dat ik dat waar 
kan maken en kan slapen met een 
schoon geweten. Zeg wat je doet 
en doe wat je zegt. Het politieke 
spel zal wel ingewikkeld worden. 
Ook als politicus maak je fouten 
en dan moet je door het stof. Als 
ik onrecht zie, kom ik in opstand. 
Ik word dan soms heel vervelend 
maar het maakt me ook volhar-
dend.’ 

Drempels
‘Het is een feit dat er minder vrou-
wen in de politiek zijn. Ik zou graag 
een evenwichtige samenstelling, 
een evenredige vertegenwoordi-
ging van de maatschappij, terug-
zien in de politiek. Ik mis vrouwen 
in de politiek wel. Maar de statis-
tieken zijn duidelijk en de drem-
pels zijn bekend. Omdat vrouwen 
zich heel verantwoordelijk voelen 
voor veel zaken, is hun tijd schaars. 
Als ze gevraagd worden, voor de 
media, voor de politiek, zijn vrou-
wen vaak te bescheiden. Wat kun 
je daaraan doen?’ 
Ingeborg Dijkstra gelooft niet in 
een quotum: ‘Dat is te dwingend, 

uit kunt breiden ... een weg vinden 
om vrouwen aan te moedigen. 
Nederland heeft nog nooit een 
vrouwelijke premier gehad. Dat is 
niet mijn doel maar we liggen ach-
ter vergeleken bij de omringende 
landen. Vrouwen in topfuncties 
geven meisjes het beeld dat zoiets 
kan, dat dat haalbaar is. Zelf wil ik 
ook rolmodel zijn voor mijn doch-
ter en andere meisjes. Ik lees veel, 
bereid me voor op de debatten, 
doe dingen samen met Francis. Ik 
weet wat ik niet weet en ik weet 
wat ik wel weet. Zo sta ik erin.’  
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te bepalend. Mensen moeten zich 
beschikbaar stellen en de partij 
moet kijken naar wie ze op de lijst 
wil hebben. Supercool vind ik dat 
bij onze partij zowel nummer 1 
(Francis van der Mooren) als 2 een 
vrouw zijn. Dat is een bewuste 
keuze van partijbestuur en sollici-
tatiecommissie. Wij samen horen 
daar!
Als meer vrouwen deelnemen aan 
het debat, krijg je automatisch een 
verschuiving. Ik spreek vaak vrou-
wen van wie ik denk dat ze zo de 
politiek in zouden kunnen. Wat 
FAM! doet met Meer Vrouwen in 
de Politiek vind ik mooi. Als je dat 

Vervolg van pag. 1

Meer 
Jongeren in de 
Politiek #MJIP 
Op verzoek van het Arcus College 
verzorgt FAM! in aanloop naar 
de Provinciale Verkiezingen op 
woensdag 13 maart een 'dag van 
de politiek' voor hun leerlingen. 

Medewerking verlenen o.a. Emile 
Roemer (Burgemeester Heerlen) 
en Hans Teunissen (Gedeputeerde 
D66). De bijeenkomst wordt 
gelivestreamd door de leerlingen. 
Het programma vindt u hier. Limburg
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Meer Vrouwen 
in de Politiek 
2019
Ook in 2019 wordt het kweekvij-
vertraject #MVIP aangeboden 
in samenwerking met Stichting 
Meer Kleur en Kwaliteit. 

De informatie/kennismakingsbij-
eenkomst vindt plaats op dinsdag 
9 april in het gemeentehuis te Heerlen. 
De kweekvijverdata staan gepland 
op de zaterdagen en wel op: 1 mei, 
15 juni, 9 juni, 7 september, 5 okto-
ber en 2 november. 
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COS Limburg en FAM! verzorg-
den samen met Baandomein en 
 Schakel BV in een strategisch 
partnerschap een impuls aan 

‘het verhogen van de arbeids-
deelname van kwetsbare groe-
pen met een afstand tot de (Lim-
burgse) arbeidsmarkt’. 

Zorgproeverij in het kader van de 
Arbeidsmarkt van de toekomst

Hierbij werd ingezet op het ‘onbe-
nut arbeidspotentieel’, de niet-
uitkeringsgerechtigden (zgn. nug-
gers). Op dinsdagmorgen 5 januari 
2019 vond de Zorgproeverij plaats 
bij Arcus Zorgacademie in Heerlen, 
verzorgd door Sevagram en Koraal. 
Op de bijeenkomst waren ongeveer 
veertig deelnemers aanwezig. 
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Water zoekt 
vrouw

De kieslijsten van het Waterschap zijn nog 
steeds geen afspiegeling van onze maatschap-
pij! 
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‘We moeten het echt samen doen, 
ook in de politiek,’ zegt Yolanda 
Claessens, fractievoorzitter van 
de Socialistische Partij Limburg. 
Daarbij maakt ze geen verschil 
tussen vrouwen en mannen: ‘Voor 
de analyse en de oplossing die 
je kiest, maakt het weinig uit of 
je vrouw of man bent, maar is 
vooral je visie op de samenleving 
leidend.’ 

Yolanda Claessens is getrouwd, 
heeft geen kinderen ‘maar wel 
twee honden en een paard’. Ze 
werd politiek actief na de moord 
op Pim Fortuin: ‘Ik wilde iets bij-
dragen aan het veranderen van 
de maatschappij en de SP was de 
enige partij die in aanmerking 
kwam.’ Ze is raadslid in Heerlen 
vanaf 2006 en Statenlid vanaf 2015. 
Ze heeft gewerkt als administratief 
medewerker in de zorg. ‘Ik kon na 
bijna veertig jaar stoppen met wer-
ken en heb nu gekozen voor waar 
mijn hart ligt.’
Bij de SP merkt ze niets van ver-
schillen tussen vrouwen en man-
nen: ‘We streven naar een evenre-
dige verdeling, maar het gaat om 
kwaliteit. Wat kan iemand inbren-
gen, hoe geeft hij of zij voeten 

aan wat mensen ervaren? Wat is 
iemands intrinsieke motivatie? Bij 
het bepalen op welke plek iemand 
op de lijst komt, wordt gevraagd: 
wat kún jij op die plek als volksver-
tegenwoordiger? Wat ga je daar 
doen? Hoe laat je het geluid van 
mensen in het provinciehuis door-
klinken? Dien je vooral de belan-
gen van de grote bedrijven of juist 
die van “gewone” mensen?
Maatregelen en inkomensvragen 

raken vrouwen net zo hard als man-
nen. De plannen voor Windpark 
Venlo hebben voor mannen geen 
andere impact dan voor vrouwen. 
In de provinciale politiek wordt 
veel over en weinig met mensen 
gesproken. Hoe kun je dan goede 
besluiten nemen? Waarom zet je 
een besluit door, ook al geef je zelf 
toe dat in het proces grote fouten 
zijn gemaakt? Het gaat erom dat 
je mensen van begin af aan erbij 
betrekt, dat je dingen samen reali-
seert, niet over hun hoofden heen. 
Mensen hebben vaak hele goede 
ideeën.’

De oorzaak aanpakken
In de zorg was het hoofd van een 
afdeling vroeger vaak een vrou-
welijke verpleegkundige, nu is dat 
meestal een mannelijke manager. 

‘Dat heeft met een bepaalde visie 
en politieke besluitvorming te 
maken, met de nadruk op efficiën-
tie en bezuiniging. Maar een man-
nelijke manager bij ons, afkomstig 
uit de wijkverpleging, kwam ook 
regelmatig in conflict met de visie 
van de organisatie. 
De politieke stromingen die het 
voor het zeggen hebben, hebben 
gekozen voor marktwerking in de 
publieke sector met de belofte 
dat hierdoor alles goedkoper en 
beter zou worden. Het tegendeel 
is het geval. Toch gaan we door 
op de ingeslagen weg en worden 
er steeds weer noodverbandjes 
aangelegd, terwijl een fundamen-
tele verandering van het systeem 
noodzakelijk is om de problemen 

op te lossen. Dat geldt voor de 
publieke sector, maar zeker ook 
voor de milieuproblematiek en de 
intensieve veehouderij. 
Vrouwen zijn ondervertegenwoor-
digd in de politiek, maar dat maakt 
voor het beleid niet veel verschil. 
Het gaat echt om de visie op de 
samenleving. Een quotum lijkt me 
daarom niet de oplossing. Natuur-
lijk is het mooier als de “politiek” 
een afspiegeling is van de samen-
leving, maar het probleem eronder 
is dat zo weinig mensen nog maar 
stemmen. Met name de mensen 

Yolanda Claessens: belangrijk dat iedereen 
gebruik maakt van het stemrecht

Overheid en hulpverleningsin-
stanties zijn zich niet of nauwe-
lijks bewust van de genderdiversi-
teit als het gaat om vluchtelingen 
en werk. 

Vluchtelingenvrouwen aan 
het werk!
FEMTalk, Roermond 12 december 2018

Simone van Trier vraagt Domenica Ghidei naar haar ervaringen

De verbinding leggen
Interview met Yolanda Claessens

die het gevoel hebben dat ze keer 
op keer gepakt worden, voelen 
zich niet meer vertegenwoordigd. 
Terwijl het juist zo belangrijk is 
dat iedereen gebruik maakt van 
het stemrecht, anders werkt onze 
democratie niet meer! 
Daarom is het werk op straat tus-
sen de mensen voor de SP op zijn 
minst net zo belangrijk als het werk 
in het parlement. We moeten er 
ons als volksvertegenwoordigers 
altijd van bewust zijn: voor wie doe 
ik het en wat zijn de gevolgen voor 
de mensen?’ 
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Dat was een van de conclusies van 
de samenwerkingspartners die 
deze FEMTalk organiseerden. Meer 
over deze dag leest u hier in het 
e-magazine. 
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FAM!, expertisecentrum voor 
 vrouwen vraagstukken
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Gemaakt met subsidie van

Februari | 2019 Vacature 
directeur
FAM! zoekt een inspirerende en 
ondernemende directeur die de 
toegevoegde waarde kent van 
maatschappelijke organisaties 
voor de Limburgse samenleving; 
die een visie heeft op de posi-
tie en participatie van vrouwen 
in Limburg. Dat vraagt om een 
directeur met lef, die samenwer-
kingsverbanden aan kan gaan en 
partijen verbinden.

Klik hier voor de vacature. Voor 
vragen kunt u contact opnemen 
met bestuursvoorzitter a.i. Martine 
Roest: martine2702@hotmail.com 
| (06) 389 10595 
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Het netwerk Diversiteit, een ini-
tiatief van de Provincie Limburg, 
het MKB- Limburg, de gemeenten 
Maastricht, Venlo, Roermond en 
Weert en de maatschappelijke 
organisaties COS Limburg, COC 
Limburg, ADV Limburg, KBO Lim-
burg en FAM! organiseerde de suc-
cesvolle werkconferentie ‘Diversi-
teit op de werkvloer loont!’

In kasteel Daelenbroeck te Her-
kenbosch deelden experts en 
ervaringsdeskundigen hun kennis 
over concrete projecten. Handvat-
ten werden aangeboden om eigen 
vraagstukken op te lossen. Tijdens 
deze werkconferentie werd de Char-

Organisatie en ondertekenaars

ter Diversiteit getekend door gede-
puteerde Ger Koopmans namens de 
provincie Limburg, Rianne Letschert 
Universiteit Maastricht, Monique 
Princen MKB-Limburg, wethouder 
Marij Pollux-Linssen gemeente Venlo, 
Ingrid Schaefer Politie Limburg, wet-
houder gemeente Maastricht Mara 
de Graaf en John Caubergh LLTB, Gé 
Moonen van Moonen Packaging, 
Ans Christophe, Citaverde College.

Het netwerk Diversiteit zet in op 
een tweejarig traject met char-
terbijeenkomsten, gesubsidi-
eerd door de provincie vanuit de 
subsidieregeling ‘Limburg werkt 
Akkoord’.  
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Diversiteit op de werkvloer 
loont!
Werkconferentie 31 januari 2019

In Dagblad de Limburger schreef 
Monique Parren een mooi artikel 
over de gastspreker van FAM!

Lucinda Douglas sprak over de 
valse bescheidenheid van vrouwen: 
‘Focus op wat je wel al kan en leer 
de rest al doende. Laat je horen, laat 
je zien.’ Lucinda nam ook deel aan 

het tafelgesprek met onder ande-
ren Pauline Schipper (WOMEN INC). 
Esther Schlatmann maakte de zaal 
bewust van het belang van je lijf: 
zorg dat je stevig staat als je spreekt... 
en hoe zit het met je handen?

Hier vindt u het artikel van Monique 
Parren en foto’s van de bijeenkomst.
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Nieuwjaarsbijeenkomst FAM!
Roermond 23 januari 2019

Lucinda Douglas kan!
Vrouwen in 
de media 
Onlangs vond bij L1 de bijeen-
komst ‘Vrouwen in de media’ 
plaats, georganiseerd door Kir-
sten Paulus en Janneke van 
Heugten van VIDM. Daar zijn zo 
veel enthousiaste reacties op 
gekomen dat FAM! samen met 
Janneke en Kirsten de Rondeta-
felsessies ook naar Limburg heeft 
gehaald. Wanneer? Kijk hier 
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