
Limburg

Organisatie

Vrouwen

SEPTEMBER | 2016

Limburg

Organisatie

Vrouwen

Limburg

Organisatie

Vrouwen



LEES:
KANS OP DE ARBEIDSMARKT 1
CONGRES MANTELZORG 
ROERMOND 2
CERTIFICAATUITREIKING DNT 3

De expertmeeting sluit aan op het Afsprakenkader Limburg 
Werkt Akkoord dat mede door de drie Limburgse arbeids-
marktregio’s is onderschreven. Hoe kunnen zij inspelen op 
de uitdagingen die economische veranderingen met zich 
meebrengen?

INSPIRATORTAFELS
Beleidsmakers en vertegenwoordigers uit bedrijfsleven en 
het maatschappelijk middenveld gaan met elkaar in gesprek 
over: 
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  Voor welke uitdagingen staan we ten aanzien van de 
verschillende doelgroepen?

‘Nog steeds blijft de vertegenwoordiging van 
vrouwen in toezichthoudende functies achter 
terwijl diversiteit, ook in de boardroom, leidt 
tot beter toezicht. In aansluiting op het congres 

‘Topvrouw in beeld’ (12 maart 2016) organiseren 
LWV WOMEN en FAM! twee masterclasses ‘De 
vrouwelijke toezichthouder’.

De masterclasses zijn met name bestemd voor vrouwen 
die zich willen oriënteren op een toezichthoudende functie. 
Theoretische kennis wordt gecombineerd met praktijkcasus-
sen. Er is voldoende ruimte voor onderlinge discussie en 
netwerken. 

DE VROUWELIJKE TOEZICHTHOUDER
Masterclasses 20 september en 19 oktober 2016
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  Welke speerpunten maken een interventie tot een succes?
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  Welk speerpunt is het meest fundamenteel?
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  Hoe moet de samenwerking met bedrijfsleven, openbaar 
bestuur en maatschappelijk middenveld gestalte krijgen? 

Het programma bestaat uit twee plenaire presentaties: 
‘Diversiteit op de arbeidsmarkt vanuit kansen en mogelijkhe-
den’ door Hans Verwijlen (algemeen directeur MTB, Sociale 
Werkvoorziening Maastricht) en ‘Kansrijk inclusief onderne-
men’ door Andre Boersma (manager supermarktketen).
Vervolgens gaan de deelnemers uiteen in een drietal 
inspiratortafels

-  Kansen op (vrijwilligers)werk voor asielzoekers en 
statushouders in de opvang;

-  Kansen voor jongeren zonder, of met een slechte, 
startkwalificatie op de arbeidsmarkt;

-  Arbeidsmarktkansen voor oudere werkzoekenden.

Gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen zal als afslui-
ting een reactie geven op de handelingsperspectieven 
uit de verschillende inspiratortafels. 

De bijeenkomst vindt plaats in het LAB in het Provincie-
huis in Maastricht. Deelname is alleen op uitnodiging!

DE ARBEIDSMARKT VAN DE TOEKOMST
Expertmeeting 12 oktober 2016 

Samen met COS Limburg, COC Limburg, KBO en 
Zuyd Hogeschool organiseert FAM! de expert
meeting ‘De arbeidsmarkt van de toekomst: 
wie investeert in mensen verdient het dubbel en 
dwars terug’. Deze expertmeeting is gericht op 

het vergroten van de arbeidsdeelname van 
een drietal kwetsbare groepen (kansloze 
jongeren, statushouders en oudere werkzoe
kenden).

BOARDROOM DYNAMICS
In de eerste masterclass (20 september) gaat Tiny Rieken 
van werving- en selectiebureau Rieken & Oomen in op het 
theoretische kader. Wat is toezichthouden en wat houdt 
good governance in? Ook gaat zij interactief aan de slag 
met de deelnemers over profielfuncties: past die rol bij mij? 
Cock Aquarius, voorzitter Raad van Toezicht bij verschil-
lende zorgorganisaties, vertelt over boardroom dynamics: 
het spel in de boardroom en hoe je hier effectief kunt 
opereren. Vervolgens deelt Linda Ruiters, Human Resources 
topmanagement ABN AMRO, haar ervaringen als toezicht-
houder bij Xonar. 
Locatie: Kasteel Daelenbroeck in Herkenbosch. 

De tweede masterclass (19 oktober) behandelt strategie 
en organisatie, de bijdrage van de toezichthouder, 
verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid.
Locatie: Kasteel Daelenbroeck in Herkenbosch. 
Volg de website voor meer informatie.
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EEN VEILIGE EN STIMULERENDE 
OMGEVING
Interview met Liesbeth van Soest

‘Maximina is van, voor en door vrouwen’, zegt Liesbeth van 
Soest. Maximina bestaat sinds 2002 als een ontmoetingsplaats 
voor vrouwen in Roermond. ‘Het wordt steeds bekender, ook 
vrouwen die eerder niet van ons gehoord hebben, kunnen hier 
een veilige plek vinden.’

Liesbeth van Soest komt uit de generatie die de wereld wilde veranderen, zegt 
ze zelf. Ze heeft Eigentijdse Geschiedenis gestudeerd in Groningen, samen met 
haar man les gegeven in Zambia en kwam, terug in Nederland, terecht in de 

politiek (voorzitter van Groen Links Limburg, lid Provinciale Staten). Om bij te 
dragen aan ‘vooral een eerlijker wereld’ is ze nu voorzitter van Maximina. 
‘Maximina is een organisatie die gevormd wordt door een bestuur, vijftig vrijwil-
ligers en een halve betaalde kracht. De vrijwilligersgroep is divers: sommigen 
geven taallessen, anderen zetten hun eerste stappen als gastvrouw. Het tover-
woord is laagdrempeligheid. Maximina ligt tegenover het winkelcentrum in de 
Donderberg, en een onderdeel ervan is Maximina Mode, een leer-werkplek. 
Vrouwen komen kleren kopen, zien wat er gedaan wordt en gaan meedoen.’
Naast taallessen (lezen, schrijven, spreken) is er kook- en naailes. ‘Lessen zijn 
een middel om vrouwen te helpen hun kracht te ontdekken, zelfverzekerder te 
worden en te kunnen participeren in de maatschappij. Er komen vrouwen van 
veertig verschillende nationaliteiten, uit verschillende doelgroepen, sommigen 
uit een achterstandssituatie.’

(vervolg op pagina 3)

In onze huidige samenleving moeten 
mensen steeds vaker een beroep 
doen op hun eigen netwerk als zij 
behoefte hebben aan zorg en onder
steuning. Dat legt een grote druk op 
mantelzorgers. Tegelijk ervaren de 
meeste mantelzorgers hulp geven als 
vanzelfsprekend en waardevol. Dat 
doe je voor elkaar, voor je demen
terende ouder / partner, je gehandi
capte kind. 

FAM! organiseert in samenwerking met de 
gemeente Roermond en het Steunpunt Mantel-
zorg Roermond het congres ‘Mantelzorg doe 
je samen’. Tijdens deze bijeenkomst gaan we 
in gesprek over hoe we met elkaar – andere 
mantelzorgers, zorgprofessionals en beleids-
makers – het hulp-geven kunnen delen. 
De middag start met twee presentaties. 
Marianne Smitsmans, wethouder gemeente 
Roermond, vertelt hoe deze gemeente invul-
ling geeft aan de vier aandachtspunten voor 
lokaal mantelzorgbeleid: Vinden, Versterken, 
Verlichten en Verbinden. Wilma Klaassen 
van Sprekende Mantelzorgers is moeder 
van een dochter met beperkingen. Zij vertelt 
vanuit haar persoonlijke ervaringen over de 
noodzaak van een goed samenspel tussen 
zorgprofessionals en mantelzorgers.

Vervolgens kunnen de deelnemers kiezen 
tussen een viertal workshops: 
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  Mantelzorg doe je niet alleen. Hoe kunnen 
anderen jou in je zorg (onder)steunen, 
wellicht taken overnemen? Hoe houd jij als 
mantelzorger hier het overzicht over? Krijg 
je de steun die je echt wilt en nodig hebt?
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  Vinden, versterken, verlichten en verbinden. 
Een workshop over gemeentelijk beleid 
vanuit het perspectief van de mantelzorger. 
Hoe kan de gemeente met haar nieuwe 
taken regelgeving oppakken vanuit het 
perspectief van mantelzorgers?
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  Maak werk van mantelzorg. De combinatie 
van werk en zorg vraagt veel van mensen. 
Hoe maak je mantelzorg bespreekbaar op 
je werk?
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  Van mantelzorg naar mantelkracht. Mantel-
zorg kan zwaar en belastend zijn maar het 
biedt veel mantelzorgers ook voldoening. 
Wat maakt dat mantelzorg prettig blijft of 
weer wordt?

INTENTIES
Vervolgens gaat dagvoorzitter Simone van 
Trier in gesprek met Marjo Brouns over de 
Mantelzorg Award en met organisaties 
die de intentie uitspreken om de komende 
maanden mantelzorg op de agenda te zetten. 
Vervolgens worden alle aanwezigen uitgeno-
digd om ook hun intentie kenbaar te maken.

Plaats en tijd: Het Forum, Elmpterweg 50 in 
Roermond, woensdag 9 november, 16.30-
19.30 uur. Voor een broodje wordt gezorgd.
Aanmelden: info@famnetwerk.nl / 
(0475) 332 491

MANTELZORG DOE JE SAMEN
Congres 9 november 2016

80 vrouwen van Maximina ontvingen op 15 juli het certificaat van de taallessen
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CERTIFICAATUITREIKING DE NIEUWE TOEKOMST
Op 6 juli 2016 vond de certificaatuitreiking 
plaats in de raadszaal van Maastricht aan 
de deelnemers van De Nieuwe Toekomst. De 
deelnemers ontvingen hun certificaat uit handen 
van trainster Lei Janssens en Evelien Meijerink, 
manager van gemeente Maastricht.

Het kostte de deelnemers kracht en moed om aan het 
project van De Nieuwe Toekomst te beginnen. Kracht om 
jezelf op te pakken, je opdrachten te maken en voor jezelf 
op te komen. Moed om kritisch naar jezelf te kijken en 
jezelf onder een vergrootglas te leggen. Het is een hele 
prestatie om de tiendaagse training, het eerste gedeelte 

van het traject, af te ronden. 
De Nieuwe Toekomst is gericht op de economische 
zelfstandigheid en participatie aan de samenleving van 
vrouwen met ervaringen van huiselijk geweld. In het 
tweede gedeelte gaan de deelnemers een half jaar lang 
hun wensen en dromen proberen te verwezenlijken samen 
met hun persoonlijke coach. Dromen betekent een toekomst 
hebben, een toekomst waar stap voor stap aan gebouwd 
wordt. Wij wensen de deelnemers en coaches veel succes 
en plezier.

Vervolg van pagina 2

EERSTE STAP NAAR BUITEN 
‘Naast de lessen in het centrum geven we taalles aan 
moeders op twee basisscholen. De moeders wilden vaak 
wel Nederlands leren maar wisten niet hoe ze dat moes-
ten aanpakken. Nu is iedereen enthousiast. Ze doen meer 
op school, gaan anders met hun kinderen om, praten met 
hen en misschien ook met hun man. Ook laaggeletterde 
Nederlandse vrouwen vinden bij ons de veiligheid die 
nodig is om te ontdekken dat ze iets kunnen. Het is soms 
de eerste stap om naar buiten te treden. Sommige vrou-
wen mochten niet eens de kinderen naar school brengen 
en durfden niet naar ons centrum te komen omdat het te 
onbekend was.
Vrouwen die verder willen gaan met taal, kunnen door-
stromen naar het Mundium College. Wij proberen vrou-
wen net dat zetje te geven om naar buiten te gaan. Door 
samenwerking met basisscholen, Mundium en andere 
organisaties, en deelname aan projecten zoals Kracht on 
Tour bieden we steeds meer mogelijkheden. 
Voor vrouwen die werk zoeken, meer economische zelf-
standigheid, of die meer de maatschappij in willen, is er 
het project ‘Maximina en nu verder’. Elke vrouw heeft een 

coach en sommigen beginnen met een leer-werkplaats, 
een stageplek, of zelfs al een baan. Ze groeien! 
Maar eigenlijk zijn we een centrum voor alle soorten 
vrouwen. Juist dat stimuleert; het is heel belangrijk dat 
vrouwen elkaar zien, van elkaar leren en met elkaar 
omgaan. Naar de kooklessen komen bijvoorbeeld andere 
vrouwen dan naar de lessen Nederlands.
We zijn daarom ook begonnen met schilderles en een 
Mexicaanse vrouw heeft een tijd Spaans gegeven. 
We doen actief mee in de buurt en initiëren activiteiten. 
Sommige niet-autochtone vrijwilligers worden gastvrouw 
in de Huiskamer van de Donderie wat eerst een hele 
auto chtone omgeving was. Integratie gaat met hele kleine 
stapjes maar de vrouwen worden minder eenzaam en 
dragen bij aan de maatschappij.
Ja we hebben met zo veel nationaliteiten zeker te maken 
met cultuurverschillen. Er wordt bij ons Nederlands 
gesproken en we zorgen dat vrouwen de Nederlandse 
codes kennen. Wat voor de een normaal is, is voor de 
ander immers beledigend. Daarom hebben vrijwilligers 
een cursus Multicultureel Vakmanschap gevolgd. We 
leren samenleven door spanningen goed op te lossen. 
Maximina is van de vrouwen zelf en hun betrokkenheid 
is groot. Bovendien zijn we vrouwen onder elkaar.’

SUCCESVERHALEN EN EEN VACATURE
Twee vrouwen, vertelt Liesbeth, zijn een cateringbedrijf 
begonnen. Ze namen eerst deel aan het Kookcafé en 
leerden daar Nederlands terwijl een van de twee analfa-
beet was. Iemand anders leerde de taal, gaf vervolgens 
zelf Nederlandse les en heeft nu werk aan een school als 
lerares Scheikunde – de baan die ze oorspronkelijk had in 
haar geboorteland Roemenië. 
Maximina heeft de naam ‘moedercentrum’ laten vallen. 
Liesbeth: ‘Mensen dachten dat alleen moeders welkom 
waren. Maar we houden nog steeds de pijlers aan van 
de oorspronkelijke gedachte en hebben contact met de 
andere moedercentra in Limburg. We zijn nu vooral 
bekend als Maximina, en we groeien zelf ook. We willen 
nog meer vrouwen bereiken, in Roermond-Oost maar ook 
daarbuiten. Daarvoor hebben we een uitgebreider bestuur 
op afstand nodig om dit in goede banen te leiden. We 
komen graag in contact met vrouwen die bij ons bestuurs-
lid willen worden! En ze hoeven niet per se afkomstig te 
zijn uit Roermond.’ 

Informatie over (actief worden bij) Maximina:  
Liesbeth van Soest, voorzitter@moedercentrummaximina.nl; 
(06) 2198 6366.

Met trots nemen de deelneemsters hun certificaat in ontvangst 
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LOU SPRONCK-
LEZING
Petra Stienen spreekt de eerste Dr. Lou Spronck-
lezing uit, georganiseerd door de Leerstoel Taalcul-
tuur in Limburg van de Universiteit Maastricht. De 
titel van de lezing is: ‘Geer zeet neet van hiej... 

– de grenzen van het Limburgs’. 

Plaats en tijd: Turnzaal van de UM Faculty of Arts 
and Social Sciences, Grote Gracht 90-92, Maas-
tricht, woensdag 28 september van 19-20.30 uur,
Aanmelding: secr.hislk@maastrichtuniversity.nl. 

GEZOCHT VROUWENVERTEGENWOORDIGER
Ben jij in 2017 de stem van de Nederlandse vrouw in New York?

Ieder jaar gaat er een Vrouwenvertegenwoor
diger mee in de regeringsdelegatie naar de 
Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 
in New York. Zij spreekt daar namens de Neder
landse vrouwen de regeringsleiders van de 
VNlidstaten toe over noodzakelijke verbeterin
gen in de positie van vrouwen wereldwijd.

Hoe je in aanmerking komt voor deze vrijwillige en boei-
ende functie wordt uitgelegd aan de hand van vier vragen.Limburg

Organisatie

Vrouwen  Waar moet je aan voldoen? Je hebt gedegen kennis en 
ervaring op het gebied van gender. Je hebt politiek inzicht 
en flinke internationale ervaring. Je spreekt en schrijft 
goed Nederlands en Engels. Je bent open en communica-
tief. Je beschikt over een uitgebreid eigen netwerk dat je 
voor de functie van Vrouwenvertegenwoordiger in kunt 
zetten.Limburg

Organisatie

Vrouwen  Wat wordt er van je verwacht? Je bent bereid en in staat 
een grote groep Nederlandse vrouwen actief te betrek-
ken bij de voorbereiding van je statement en je optreden 

in de AVVN, en de opgedane AVVN-ervaring breed in 
Nederland te verspreiden. 

BEGELEIDING EN PRESENTATIELimburg

Organisatie

Vrouwen  Wat houdt de functie in? Met de invulling van de functie 
is een tijdsbeslag gemoeid van circa 8 uur per week. 
Voor overleg moet je (soms) overdag beschikbaar zijn. In 
de periode oktober / november 2017 verblijf je met de 
regeringsdelegatie circa tien dagen in New York. Om je 
standpunten te vormen en te bespreken in een internati-
onale setting is het mogelijk dat je eerder (een deel van) 
een VN-vergadering meemaakt.  
Regelmatig word je uitgenodigd om presentaties te verzor-
gen over je werk als Vrouwenvertegenwoordiger en het 
statement dat je gaat uitspreken. In de voorbereidingen 
word je door de Nederlandse Vrouwen Raad begeleid en 
kun je terugvallen op de ervaring van eerdere Vrouwen-
vertegenwoordigers.  
De functie van Vrouwenvertegenwoordiger is onbezoldigd. 
Voor het verblijf in New York wordt een reis- en verblijfkos-

WERELD ARMOEDE DAG
De Verenigde Naties 
hebben 17 oktober 
uitgeroepen tot 
Wereldarmoededag. 
Dan zijn we wereld
wijd verenigd in de 
strijd tegen armoede. 
In Limburg zijn 
twee bijeen komsten 
gepland (voor zover 
nu bekend).

Stichting de Pijler, stichting Clic en andere partnerorganisa-
ties organiseren op 14 oktober de conferentie ‘Kinderen in 
armoede’. 
Voor meer informatie volg de website van stichting de Pijler. 

ATD Vierde Wereld en het Platform 
Armoede Heerlen organiseren een 
sociaal debat. Hoe wordt armoede 
beleefd in Heerlen? Wat zijn de 
ervaringen met de schuldhulp-
keten? Werkt de huidige wet- en 
regelgeving?
Plaats en tijd: Het Broederhuis, 
Kerkraderweg 9, Heerlen, 17 oktober, 11.00-16.00 uur

tenvergoeding verstrekt. Parlementsleden en werkne-
mers van ministeries zijn uitgesloten van sollicitatie.Limburg
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Vrouwen  Waar moet je sollicitatie naartoe? Je sollicitatie moet 
uiterlijk 18 september 2016 binnen zijn bij: Neder-
landse Vrouwen Raad, Benoemingsadviescommissie 
AVVN 2017, Laan van Meerdervoort 70, 2517 AN 
Den Haag; e-mail: info@de-nvr.nl. Voor meer informa-
tie: secretariaat NVR, telefoon: (070) 34 69 304.

De eerste reeks sollicitatiegesprekken vindt plaats op 
donderdag 6 oktober.
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