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Tijdens onze Nieuwjaarsontvangst 
bieden we de inspiratiesessie ‘Vrou-
welijk leiderschap, gezonde ambi-
tie!’ aan. Na krachtige verhalen van 
inspirerende vrouwen gaan we in 
gesprek met vrouwen die op lokaal 
niveau andere vrouwen weten te 
motiveren en te prikkelen om hun 
krachten te ontwikkelen en te ver-
sterken zodat zij hun plaats in onze 
samenleving kunnen innemen. 
Keynote spreker is Petra Dassen, bur-
gemeester van Beesel en verbon-
den aan de Coöperatie Verbindend Lei-
den. Vervolgens gaan we in gesprek 
met Frauke Brouwer van stichting Lezen 
& Schrijven over het project EVA en ik 
om laaggeletterdheid bij vrouwen 
tegen te gaan, met Amina Sebbar 
over de participatie van allochtone 

vrouwen in Venray en omgeving, 
met  Marianne Smitsmans, aanjager 
op beleidsniveau van lokale tra-
jecten om de economische positie 
van vrouwen te verbeteren, en met 
Marijke Sniekers, bestuurslid FAM! en 
wetenschapper; zij doet in het bij-
zonder onderzoek naar jonge moe-
ders en hun sociale omgeving in 
een krimpende samenleving. 
Ilona Eichhorn van Debat.nl sluit de 
bijeenkomst af met de masterclass 

‘Beïnvloeden en lobbyen’.

Datum: donderdag 18 januari van 
16.30u (inloop 16.00u) tot 19.45u
Locatie: Foroxity Filmarena in Roer-
mond 
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Hoe zet je leiderschap 3.0 in op 
alle niveaus? Hoe kunnen vrou-
wen die zich lokaal, regionaal 
en provinciaal inzetten voor een 
mooiere samenleving, invloed uit-
oefenen en verandering teweeg-
brengen ten behoeve van kwets-
bare vrouwen met een zwakkere 
positie op de arbeidsmarkt?

Vrouwelijk leiderschap: gezonde ambitie 
Nieuwjaarsontvangst 18 januari 2018

Als je vooruit wilt ...
Interview met Joyce Verheijden

‘Als vrouwen kunnen we ons repertoire uitbreiden,’ zegt Joyce Verheijden. 
Zij is een van de initiatiefnemers van de middag ‘Vrouwelijk leiderschap 
3.0 in veranderende tijden’. Samen met Marlies Heeringa leidt ze het 
Inspiratiehuis in Maastricht.

‘Het is erg leuk om dingen samen 
te doen. Mijn motto is: alleen ga 
je sneller, samen kom je verder. In 
het Inspiratiehuis delen we op cre-
atieve wijze kennis en kunde met 
en voor ondernemers. We ont-
wikkelen programma’s waarmee 
ondernemers leren zich meer te 
onderscheiden, minder product-
gerelateerd te denken en meer te 
letten op wat de klant wil.’ 

IJsbergtheorie
‘Ik gebruik in mijn coaching de 
term “ijsbergtheorie”. We probe-
ren anderen meestal over te halen 
door te redeneren maar rationa-
liteit is slechts het topje van de 
ijsberg. Daaronder zitten emoties, 
overtuigingen, waarden en nor-
men. Je hebt meer kans van sla-
gen als je mensen weet te raken, 
laat zien en ervaren wat iets bete-
kent. Vrouwen kunnen hun reper-
toire op die manier uitbreiden, de 

vertaalslag maken naar een pro-
duct of dienst door aandacht te 
hebben voor hun klant of collega. 
In de beursgenoteerde bedrijven 
van Nederland is het percentage 
vrouwen in de board 6,2%. In de 
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Joyce Verheijden: dingen anders durven doen

Verenigde Staten is dat 27%. Niet 
veel mensen weten dat het aantal 
vrouwen in de selectiecommissie 
bepaalt of er een vrouw benoemd 
wordt. Het meest ingewikkeld is 
het dus om een eerste vrouw toe 
te laten. 
Maar mensen gaan steeds meer 
stilstaan bij wat ze achterlaten 
voor deze wereld. Mannen kun-
nen ervaren wat vrouwelijk leider-
schap kan betekenen wanneer ze 
ontdekken dat ze een toekomst 
op beslisniveau voor hun doch-
ters willen. Wie wil nou niet dat de 
wereld een beetje beter wordt?’ 

Lef en een beetje lol
Joyce Verheijden praat liever niet 
over leidinggeven maar over lei-
ding nemen: ‘Het is verantwoor-
delijkheid nemen, het voortouw 
pakken, keuzes maken en zelf 
inspirerend zijn. Het heeft met lef 
en jezelf relativeren te maken. Lei-
derschap ontwikkel je door een 
nieuwsgierige geest. En je hoeft 
het niet allemaal zelf te doen. Deel 
die best practices. En een keer 
samen lachen geeft ruimte.  
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Leiding nemen bestaat ook uit 
luisteren, openstaan, begrip heb-
ben en bescheiden zijn.  Je kunt 
dat als je je volledige repertoire 
inzet. Als ik naar vrouwen en 
ondernemerschap kijk, zie ik de 
cruciale factoren van zelfkennis 
(jezelf zijn) en van elkaar iets gun-
nen. Dan kun je complementair 
zijn vanuit je kracht en van beteke-
nis zijn voor je klanten en collega’s. 
Laat je uitdagen en durf dingen 
anders te doen.’ 

Wijsheid delen 
‘Oudere en jongere vrouwen kun-
nen hun ervaringen met elkaar 
delen, elkaar geruststellen en 
aanmoedigen. Zo is het idee voor 
deze bijeenkomst begonnen. Wij 
hadden Margreet Noordanus 
benaderd voor een kennismaking 
en het eerste wat zij deed, was een 
andere vrouw in de etalage zet-
ten. Dat zie je veel vrouwen doen. 
Ze kunnen gemakkelijk over een 
ander vertellen. Dat is het doel 
van deze dag: elkaar ontmoeten, 
elkaar de bal toespelen. Als je 
vooruit wilt, heb je mensen om 
je heen nodig. Dan krijgen we die 
bal in beweging!’ 
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Meer vrouwen in de politiek
In 2017 is FAM! samen met Stichting Meer Kleur en Kwaliteit (SMKK) het 
trainings- en begeleidingsaanbod de Kweekvijver #MVIP gestart om 
vrouwen te ondersteunen op weg naar een plaats in de politiek. Politiek 
is namelijk een vak dat je steeds beter kunt uitoefenen. 

Theoretische kennis (hoe wordt 
Nederland bestuurd, wat is de 
plaats van de gemeente en wie 
heeft welke verantwoordelijkhe-
den) en interactieve competentie-
versterkende trainingen (debatte-
ren, presenteren, onderhandelen 
en mediatraining) worden gecom-
bineerd met verhalen uit de prak-
tijk van politica’s. 
23 vrouwen hebben in 2017 aan 
dit traject deelgenomen. Het bij-
zonder gunstige resultaat is dat 
aan het einde 16 deelnemers zich 
aangemeld hebben bij de poli-
tieke partijen. Van hen staat tot nu 
toe twee derde op de kieslijst voor 
de gemeenteraadsverkiezingen in 
2018.

Kweekvijvertraject #MVIP 2018
SMKK en FAM! zijn ervan overtuigd 
dat niet alleen politieke bewust-
wording maar ook politiek actieve 
inzet belangrijke manieren zijn om 
mee vorm en richting te geven aan 
maatschappelijke ontwikkelingen. 
Op deze wijze draag je zorg voor 
jezelf en voor je leefomgeving 
en bespreek je oplossingen voor 
(lokale) sociale en economische 
problemen. Ook kun je politieke 
aandacht vragen voor onderwer-
pen die vrouwen belangrijk vinden.

In april staat de eerste politieke 
netwerkbijeenkomst gepland en in 
mei de eerste kweekvijverbijeen-
komst. Meer informatie volgt.

Politiek in vogelvlucht
Hoe werkt een democratie? Wat is 
een rechtsstaat? Wat is nu demo-
cratie? Wat betekent gebruik 
maken van je stemrecht? Hoe is 
gemeentepolitiek georganiseerd? 
Voor mensen die niet zijn opge-
groeid in een democratie of er wei-
nig over hebben geleerd, zijn dat 
geen makkelijke vragen. Speciaal 
voor de bezoekers van Maximina, 
het vrouwencentrum in Roermond, 
organiseren FAM! en Maximina 
twee informatiebijeenkomsten en 
een verkiezingsdebat.

Data: woensdag 28 februari, 
woensdag 7 maart en woensdag 
14 maart, telkens van 10.00–11.30u
Locatie: Maximina, Donderberg-
weg 34 in Roermond
In de volgende Fameus! leest u hier 
meer over.

Strategisch stemmen voor betere 
besluitvorming!
FAM! vindt het belangrijk dat de 
vrouwen op de kieslijst een gezicht 
krijgen. Als de kiezers straks in het 

Deelneemsters Kweekvijver 2017
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stemhokje staan met hun rode pot-
lood, dan stemmen ze niet alleen 
op namen en cijfers maar ook op 
personen. Als ze iemands gezicht 
en opvattingen kennen, is de kans 
groter dat zij haar kiezen. 
FAM! steunt de vrouwen in de 
politiek door hun een podium te 
bieden. In januari stelt FAM! een 

tabblad op haar website beschik-
baar voor alle vrouwen op de Lim-
burgse kieslijsten. Indien je hierin 
opgenomen wilt worden, stuur 
dan een email naar info@famnet-
werk.nl met je contactgegevens, 
dan ontvang je een format waarop 
je jouw informatie met profielfoto 
kunt vermelden. 
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Mensgericht leiderschap
Interview met Marion Schmitz

‘We moeten meer denken vanuit gelijkwaardigheid en uniciteit en op 
zoek gaan naar een betere balans tussen kracht en kwetsbaarheid,’ zegt 
Marion Schmitz. Zij was vanuit Sevagram betrokken bij de inspiratieses-
sie over vrouwelijk leiderschap.    

‘Sevagram is een ouderenzorgorga-
nisatie in het zuiden van het land 
en heeft twintig locaties, waaronder 
drie hospices en een revalidatiecen-
trum. Er werken 1800 medewerkers 
en 1100 vrijwilligers. Ik ben er nu 
vijftien jaar manager Marketing en 
Communicatie en voorzitter van 
Sevagram Verwenzorg, onze goede-
doelenstichting. Sevagram Verwen-
zorg draagt bij aan het verhogen 
van de kwaliteit van leven van onze 
cliënten. 
De afdeling Marketing en Commu-
nicatie ondersteunt en faciliteert 
de locaties. Voor de continuïteit 
van Sevagram willen we graag de 
wereld laten zien waarom onze 
organisatie bestaat en waar ze nu 
precies voor staat. Vroeger was dit 
ondenkbaar voor zorgorganisaties 
maar nu profileren ook wij ons op 
Facebook, Twitter en LinkedIn. Wij 
omarmen het Planetree-concept, 
een zorgvisie die laat zien dat wan-
neer de cliënt echt centraal staat, je 
anders gaat denken en andere stap-
pen zet. Dat komt bij Sevagram in 
alles tot uiting.’ 

Tussen kracht en kwetsbaarheid
‘In zijn lezing op 21 november gaf 
Wil Foppen aan dat de verschillen 

tussen mannen en vrouwen in ons 
hoofd zitten. Het is cultuur. Zoge-
naamde feminiene en masculiene 
kwaliteiten verbinden met vrou-
wen respectievelijk mannen is niet 
terecht. Deze eigenschappen zijn 
over beiden verdeeld. De beste lei-
der vind ik persoonlijk degene die 
haar of zijn stijl van leidinggeven 
weet aan te passen aan de behoefte 
van een bepaalde situatie. 
Als we denken vanuit gelijkwaardig-
heid ontstaat vanzelf een plek voor 

Marion Schmitz: begrijpen wat er speelt
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In het onlangs gerenoveerde Eif-
felgebouw in Maastricht vond in 
een industriële setting de inspira-
tiesessie ‘Vrouwelijk Leiderschap 
3.0’ plaats. Wil Foppen, hoogleraar 

Strategisch Leiderschap aan de 
Universiteit Maastricht, ging in 
zijn presentatie ‘Damned if you do, 
doomed if you don’t’ in op de maak-
baarheid van ongelijkheid tussen 

Vrouwelijk leiderschap 3.0 in veranderende tijden
Inspiratiesessie 21 november 2017

Onze veranderende wereld met veel maatschappelijke tegenstellingen 
vraagt om luistervermogen en verbindend vermogen, kortom om inspi-
rerend leiderschap. Bewustwording en een hoge gunfactor leiden tot 
een merkbaar betere samenwerking.

de seksen. Alles hangt samen met 
cultuur en maatschappij. 
Linda Ruiters, HR Topmanagement 
ABN AMRO Bank, de tweede spre-
ker, constateerde dat vrouwen 
veelal in hun comfortzone blijven: 
maak keuzes en verken de gren-
zen van je kunnen. ‘Als het geen 
pijn doet, groei je niet.’ Vervolgens 
gingen Anita Eberson, Karin Straus, 
Karin van de Ven, Lies Wesseling 
en Pauline Smeets met elkaar in 
gesprek over de verschillende 
facetten van vrouwelijk leider-
schap. 
De ongeveer vijftig aanwezigen 
deelden daarna in speeddates 
gedachten, ervaringen en conclu-
sies. Er werden onder andere de 
volgende quotes opgetekend:Limburg

Organisatie

Vrouwen

   Vrouwen nemen vaker een zij-
weg en kiezen vaker voor een 
drastische wijziging. Limburg
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   Je drijfveer is heel belangrijk: 
waar voel jij je senang bij. Dat 
maakt dat je in je kracht staat. 
Als je ergens goed in bent en 
ervoor gaat, dan komt dat ook 
naar buiten.Limburg
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    Elke crisis is de voedingsbodem 
van een verandering.

Check de website van FAM! voor het 
complete verslag van de inspiratie-
sessie. 
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Inspiratiesessie in een bijzonder gebouw
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Ondertekening Taalakkoord
Laaggeletterdheid is overal en komt in alle lagen van de bevolking voor. 
Doordat laaggeletterden onvoldoende kunnen lezen, schrijven en reke-
nen is volwaardig deelnemen aan de maatschappij vaak een probleem. 
Ze hebben vaker schulden, leven vaker langdurig in armoede en hebben 
moeite met een baan vinden en behouden.vrouwelijke leiders. Vrouwen tonen 

vaker hun empathisch vermogen 
en stellen zich misschien sneller 
kwetsbaarder op. Maar waarom zou 
een man niet empathisch kunnen 
reageren? Bij jongere leiders zie je 
soms al een kentering in de balans 
tussen kracht en kwetsbaarheid. Zij 
laten sneller hun kwetsbaarheid 
zien.
Vrouwen stappen met een vrouw-
gerelateerd probleem misschien 
makkelijker naar een vrouw. Maar 
intuïtief denken kunnen mannen 

beslist ook. Anderzijds denken 
vrouwen soms dat ze bot moeten 
zijn. Dan blijf je niet bij jezelf. Als 
leidinggevende moet je nadenken 
hoe je mensen kunt faciliteren en 
ondersteunen. Je bereikt meer bij 
mensen als je begrip toont voor wat 
er speelt en hun veiligheid biedt. 
Op het moment dat iemand zich als 
een vis in het water voelt, zie je dat 

Op vrijdag 3 november heeft FAM! 
mede het Taalakkoord Roermond, 
Roerdalen, Echt-Susteren onderte-
kend. Het Taalakkoord is een initia-
tief van Stichting Lezen & Schrijven 
om te zorgen dat partners die laag-
geletterdheid willen aanpakken, 
elkaar weten te vinden en samen-
werken. Met ondertekening van dit 
akkoord zegt FAM! toe:

Limburg

Organisatie

Vrouwen

 Ondersteunen en versterken
Via haar netwerk vrouwen active-

ren om aan de slag te gaan met 
hun vaardigheden; bedrijven aan-
sporen om werk te maken van laag-
geletterdheid op de werkvloer. 
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 Agenderen en informeren
Meewerken aan een bewustwor-
dingscampagne, informatie ver-
strekken via de Fameus! Op deze 
wijze gaat FAM! laaggeletterdheid 
onder vrouwen tegen en versterkt 
ze hun economische zelfstandig-
heid. Limburg
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Handtekening van directeur Charlotte van Dijk

zij of hij grotere stappen voorwaarts 
zet. Als ik waardering geef, neemt 
de passie toe.’ 

FAM!
‘Door zo’n dag te organiseren doet 
FAM! zulk waardevol werk. FAM! 
moet minder bescheiden worden 
en nog meer vrouwen en mannen 
proberen te bereiken!’ 
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Armoede en laaggeletterdheid – een dubbel taboe!
Terugblik congres 31 oktober 2017

Armoede en laaggeletterdheid lij-
ken hand in hand te gaan; laagge-
letterden blijken doorgaans over 
een beduidend lager inkomen te 
beschikken dan niet-laaggeletter-
den. 

Ruim 6% van de laaggeletterden is 
langdurig arm. Bovendien zijn hun 
arbeidsmarktperspectieven min-
der goed.
Stichting de Pijler, Stichting Lezen 
& Schrijven en FAM! hebben de 
handen ineengeslagen om in 
samenwerking met partners een 
bijdrage te leveren aan het bestrij-

den van ongelijkheid en armoede 
en het tegengaan van laaggelet-
terdheid. Samen met taalambas-
sadeurs, taalcursisten, beleidsme-
dewerkers, politici, ondernemers, 
vrijwilligers en professionals willen 
ze armoede en laaggeletterdheid 
op meerdere plekken in de maat-
schappij bespreekbaar maken.

Kracht van gezamenlijke aanpak
Meer dan honderdtwintig belang-
stellenden, beleidsmakers, welzijns-
organisaties, politici maatschap-
pelijke organisaties, vrijwilligers 
namen op dinsdag 31 oktober 2017 

deel aan het congres ‘Armoede 
en laaggeletterdheid – een dub-
bel taboe!’ in congrescentrum Het 
Forum in Roermond. De middag 
stond in het teken van de kracht 
van integrale netwerkaanpak, her-
kenning en erkenning van laagge-
letterdheid en communicatie met 
de laaggeletterde doelgroep. 
We mogen terugkijken op een 
dynamische middag. De organisa-
tie neemt de tips en aanbevelingen 
mee in de vervolgstappen. Klik hier 
voor het E-magazine met de terug-
blik, de aanbevelingen en eventu-
ele vervolgstappen. Limburg
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