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Yes you can!
Nieuwjaarsontvangst, Roermond 23 januari 2019
We kunnen vaak zo veel meer dan
we denken. Iedereen creëert haar
eigen top en zet stappen uit om
die top te behalen.
Tijdens de Nieuwjaarsontvangst
van FAM! geeft empowermentspreker Lucinda Douglas de inspiratiesessie ‘Yes you can! Zij weet
andere vrouwen vanuit haar

levenslessen te inspireren en ziet
het als haar missie om vrouwen
naar de top van hun kunnen te
brengen: ‘Het gaat erom hoe je
met jezelf omgaat en hoe je jezelf
ziet. We kunnen vaak zo veel meer
dan we denken. Het gaat om de
commitment naar jezelf toe om
jouw eigen top te bereiken. Kies
ervoor geen slachtoffer te zijn van

je omstandigheden, dan ontstaan
de mooiste dingen.’
Vervolgens gaan we in gesprek met
onder anderen Pauline Schipper, projectleider WOMEN Inc. De bijeenkomst wordt afgesloten met de masterclass ‘Zichtbaarheid verhogen’.
Plaats en tijd: Filmarena Foroxity in
Roermond, woensdag 23 januari
2019, van 16.30 (inloop 16.00uur)
tot 19.45 uur.
Nadere informatie: www.famnetwerk.nl;
Aanmelden: info@famnetwerk.nl
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Diversiteit op de werkvloer loont!
Werkconferentie 31 januari 2019
Ook in Limburg groeit de economie. Het aanbod op de arbeidsmarkt wordt echter steeds krapper; meer werkgevers klagen
over het tekort aan arbeidskrachten.
Tegelijkertijd zijn er mensen die
aan de kant staan en niet aan het
werk komen.
Er is sprake van een mismatch als
vraag en aanbod niet op elkaar

aansluiten. Dat kan komen door
het ontstaan van nieuwe sectoren
en nieuwe beroepen; maar ook
door de verschillende verwachtingen van werkgevers en werknemers ten aanzien van talenten,
competenties en achtergronden.
Aandacht voor diversiteit zou
behulpzaam kunnen zijn voor
mens en bedrijf.
Het netwerk Diversiteit, een
samenwerking van maatschap-

pelijke organisaties waaronder
FAM!, diverse gemeenten, het MKB
Limburg en de Provincie Limburg,
organiseert daarom de werkconferentie ‘Diversiteit op de werkvloer
loont!’ Diversiteit staat voor meerdere dimensies waaronder culturele, etnische en religieuze achtergrond, gender, leeftijd LHBTI en
arbeidsvermogen.
Sprekers zijn Monique Princen
(voorzitter MKB), Anita Maassen
(Global talent manager DSM) en
Michel van Smoorenburg (arbeidsmarktadviseur UWV). Deelnemers
kunnen vervolgens een van de vijf
werksessies bijwonen.

Aan het einde van het programma
wordt het Charter Diversiteit getekend door:
Ger Koopmans, Provincie Lim
burg;
Rianne Letschert, Universiteit

Maastricht;
Monique Princen, MKB Limburg;
Ans Christophe, Citaverde Col
lege;
Ingrid Schaefer, Politie Limburg;
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Organisatie

Vrouwen

Limburg

Organisatie

Vrouwen

Limburg

Organisatie

Limburg

Vrouwen

Organisatie

Vrouwen

Limburg

Organisatie

Vrouwen

Plaats en tijd: Kasteel Daelenbroeck
in Herkenbosch, donderdag 31
januari 2019
Voor meer informatie en/of aanmelding: info@famnewerk.nl
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Andere accenten en andere waarden
Interview met Pascale Plusquin
De lijsttrekker van de Partij voor de Dieren in Limburg, Pascale Plusquin,
raadt vrouwen aan om politiek actief te worden: ‘Het is heel mooi als je
kunt vechten voor je idealen.’ Zij wil opkomen voor alles wat kwetsbaar
is en het beschermen waard.
Pascale Plusquin, Statenlid en
gemeenteraadslid in Heerlen, probeert werk (als adviseur in de zorg)
en politiek gescheiden te houden.
Qua tijd zijn ze echter goed te combineren. Ook is ze moeder van een
dochter van drie. ‘Dat is een extra
drive. Ik wil een sterk rolmodel zijn
en vechten voor een betere wereld,
een leefbare aarde. Dat doe ik ook
voor haar.’
Het bedrijf waarvoor Pascale werkt,
heeft een vrouwelijke directeur
en ook andere vrouwen op hoge
functies. ‘Dat vind ik belangrijk; al
ben ik er juist door de politiek over
gaan nadenken. Maar onzichtbaarheid van vrouwen is in mijn partij
geen thema. In Heerlen bestaat de
fractie alleen uit vrouwen, landelijk
was Marianne Thieme de eerste
fractievoorzitter die met zwangerschapsverlof ging.'

Vrouwen
brengen
misschien
andere idealen in. Ik kijk naar de
natuur, naar luchtkwaliteit, dieren, mensen: LHBTI’ers (lesbische
vrouwen, homoseksuele mannen,
biseksuele, transgender en intersekse mensen), kinderen die in
armoede leven ...
In Heerlen is een basisinkomen
voor iedereen op dit moment niet
haalbaar. Maar je moet erop blijven hameren hoe je de cirkel van
armoede dan wel wilt doorbreken.
In de gemeenteraad werd bijvoorbeeld een mooie presentatie gegeven over een nieuw evenement:
WinterTijd, met een schaatsbaan,
een glijbaan en een wintercafé.
Eliane Geron, mijn collega in de
gemeenteraad, heeft daar vragen
over gesteld: hoe voorkom je dat er
straks kinderen aan de kant moeten staan?’

Blijven hameren
'Mannen kijken vaak vooral naar
economie en werkgelegenheid.

Gezondheid
Pascale Plusquin wil zowel van
onderop als van bovenaf dingen

Pascale Plusquin: ik wil een sterk rolmodel zijn
veranderen. ‘Het is belangrijk dat
mensen van allerlei achtergrond
elkaar weten te vinden. Daar horen
bijvoorbeeld de Boze Moeders
bij. Zij protesteren tegen de uitbreiding van Maastricht-AachenAirport omdat de mensen om het
vliegveld heen ziek worden van het
geluid en de uitstoot.
Door te lobbyen kan ook een eenmansfractie dingen voor elkaar krijgen. Na een nieuw onderzoek over
het verband tussen longontsteking
en de intensieve geitenhouderij
is besloten dat de geitenhouderij
voor twee jaar op slot gaat. Er komt
geen geit meer bij tot we weten
hoe het precies zit. Dat is belangrijk
voor de geiten en de bokken maar
zeker ook voor de mensen.

Ik merk dat partijen die hier niet
mee bezig zijn, toch wat ongemakkelijk worden als je zulke vragen en
waarden inbrengt. Vrouwen durven kwetsbare onderwerpen makkelijker onder de aandacht te brengen, ze brengen andere thema’s
in en leggen de accenten anders:
duurzaamheid, diversiteit, kinderarmoede. Want wat is nu belangrijker: de economie of de gezondheid
van de kinderen en het voortbestaan van de aarde?’
Boete
‘Vrouwen zijn de helft van de
samenleving en alleen al daarom
moeten er voldoende vrouwen op
de kieslijsten staan, ook op belang-

In aanloop naar de
Provinciale
Statenverkiezingen
Anno 2018 worden van de 46
zetels in de Provinciale Staten
van Limburg er slechts 11 bezet
door vrouwen. Daarom wil FAM!
in aanloop naar de verkiezingen (20 maart 2019) vrouwelijke
kandidaten het podium geven,
zowel via haar website als in de
FAMeus!

rijke plekken. Bijna alle partijen
zeggen dat ze een evenwichtige
afspiegeling van de bevolking
belangrijk vinden. Maar je ziet het
niet altijd terug op de kieslijsten.
Dat mogen partijen zich wel aantrekken.
Het ligt ook aan vrouwen zelf
omdat ze zich niet zo sterk profileren. Maar ze moeten ook de kans
krijgen en de partijen kunnen dat
stimuleren. Aan beide kanten laten
ze kansen liggen. FAM! doet met
de Kweekschool #MVIP heel goed
werk.’
Vindt Pascale dat er een quotum
moet komen? Ze vertelt eerst een
anekdote: ‘Onze zusterpartij in
Frankrijk heeft een boete gekregen van € 20.000 omdat ze te veel
vrouwen op de lijst had staan! Een
quotum moet er komen als het niet
anders kan, maar laten we hopen
dat het niet nodig is, dat zowel
vrouwen als partijen zich ervoor
inzetten dat de stem van vrouwen
gehoord wordt.
Ik wil graag vrouwen oproepen om
die stap te zetten. Het gaat om passie en gedrevenheid. Bovendien
inspireren vrouwen elkaar. Ik krijg
energie van FAM! en van de Boze
Moeders. Je stem laten horen geeft
een goed gevoel.’
Limburg
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Veerkracht van vluchtelingenvrouwen
Terugblik 12 december 2019
‘Volgens de statistieken was ik jong, laagopgeleid, kansarm en nog een
tienermoeder ook. Ze zagen geen ambitieuze, ondernemende, intelligente jonge vrouw. Maar ik had een stevige basis. Van huis uit heb ik
geleerd om bij te dragen wat ik kan,’ zegt Domenica Ghidei. Zij leidt het
thema in op de expertmeeting ‘Vluchtelingenvrouwen aan het werk:
over de mogelijkheden en belemmeringen in arbeidstoeleiding van
vluchtelingenvrouwen’.
Limburg

 eef mensen ownership. Maak
G
duidelijk wat de regels zijn,
vraag hoe ze zelf denken hieraan
te voldoen en zorg dat mensen
hun eigen strategie kunnen volgen.
Geef vertrouwen en veiligheid:
accepteer van mensen hun
tempo of hun falen en doe dingen samen: ‘Zonder solidariteit
was ik nooit zo ver gekomen.’
Bied mogelijkheden om actief te
zijn en laat weten hoe belangrijk
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Domenica Ghidei
Domenica Ghidei, onder andere
lid van de Europese Commissie
tegen Racisme en Intolerantie, frist
het institutioneel geheugen op.
Ze zag veel adviezen en rapporten
vergeten worden. Toen bespraken
vrouwen, op zoek naar een inclusieve samenleving, samen strategieën voor meer arbeidsparticipatie.
Haar adviezen voor hulpverleners
en gemeenten nu zijn:

Vrouwen

Actieve werktafel

hun bijdrage is. Erken wie mensen zijn en wat ze doen.
Integratie en regie
Dagvoorzitter Simone van Trier
interviewt vervolgens Ghusoun al
Ghazali (in Syrië docente informatica, nu administratief medewerker
bij Vluchtelingenwerk) en Stynke
Douma (gemeente Peel en Maas).
Vrouwen hebben tijd en vertrouwen nodig om te integreren, zegt
Ghusoun al Ghazali. De gemeente
van Stynke Douma legt de regie
zo veel mogelijk bij de dorpen zelf.
Voor nieuwkomers zijn er werkgroepen, initiatieven en een netwerk van maatschappelijk betrokken ondernemers. Toch verdwijnen
vrouwen vaak uit beeld wanneer
de man een baan gevonden heeft.

Samen aan de slag
Vervolgens zijn er drie werktafels:
ondersteuningsmogelijkheden op
weg naar werk, een veilige omgeving en cultuursensitief communiceren. Voordat aan het eind van de
middag hun actiepunten en resultaten gepresenteerd worden, vertelt
Marijke Jongbloed over de Alliantie,
een samenwerkingsproject van de
Nederlandse Vrouwen Raad (NVR)
met andere vrouwenorganisaties.

Doel is dat alle mensen vorm kunnen
geven aan hun talenten en dat het
stereotiep denken over gender verdwijnt. Want ook na 120 jaar zijn nog
niet alle doelen van de NVR bereikt.
Aan de werktafels zijn verbindingen ontstaan, is gewezen op het
belang van lokale netwerken en
informatie over activiteiten door
de gemeente.
Limburg

Wordt vervolgd!

Organisatie

Vrouwen

Opener en toegankelijker
Interview met Marlou Jenneskens
Diversiteit helpt om een politiek vraagstuk van alle kanten te bekijken,
vindt Marlou Jenneskens, nr 3 en de eerste vrouw op de lijst van D66. Als
medewerker van D66-gedeputeerde Hans Teunissen zat ze al dicht bij
het vuur.
Marlou Jenneskens is opgegroeid
in Meerlo (Noord-Limburg) en
heeft gestudeerd in Amsterdam.
Ze volgde ook de BKB-Academie.
Dat is een traject voor jong talent
om kennis te maken met campagnevoeren, aangeboden door BKB |
Het Campagnebureau, opgericht
door Lennart Booij, Alex Klusman
en Erik van Bruggen. In haar werk,
in een politieke omgeving, ziet ze
dat diversiteit niet vanzelf spreekt:
‘Hoe zorg je dat mensen vanuit
verschillende achtergrond zich
aanmelden – stap één – en aangemoedigd worden zich kandidaat te
stellen?

Ik ken de mechanismes en weet
dat vrouwen zich niet vaak spontaan melden. Maar toen iemand
mij vroeg om me kandidaat te stellen, was mijn eerste reactie toch:
ik? Eh ... Uiteindelijk heb ik vol
overtuiging “ja” gezegd. Als je het
echt zo belangrijk vindt dat meer
vrouwen en jongeren meedoen in
de politiek, als je mee wilt praten
in Limburg, bijvoorbeeld over hoe
je jongeren behoudt voor de regio,
dan moet je ook zelf iets doen.
Limburg is een mooie regio en het
is belangrijk dat iedereen zich kan
ontwikkelen. Maar iedereen heeft
andere behoeftes. Het doel van
Vervolg op pagina 4
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het ook een volgende keer zal doen.
Het kan opener en toegankelijker.
Als vrouwen en jongeren niet goed
vertegenwoordigd zijn, laten de
partijen kansen liggen. Hun frisse
invloed is goed voor de ontwikkeling en de netwerken van een
partij. Ook vrouwen laten kansen
liggen. Als je je niet kandidaat stelt,
blijven dezelfde mensen dezelfde
besluiten nemen. Als je iets anders
wilt, moet je iets anders doen.’

Vervolg van pagina 3
een parlement is dus dat het een
afspiegeling van de samenleving
is. Dat is het nu nog lang niet en
daarom: ja ik ben voor meer vrouwen in de politiek.’
Stokpaardjes
‘Ik ontmoet in mijn werk veel
besturen. Daarin zitten steevast
vijf of zes mannen en af en toe een
vrouw. Pas als meer vrouwen zich
in die wereld begeven, zullen er
meer vrouwelijke bestuurders en
wethouders komen. Ik denk dat
vrouwen andere thema’s inbrengen met een andere stijl en andere
kenmerken. Diversiteit zorgt voor
een betere aanpak.’
Ze stoort zich eraan dat in sommige
fracties van de Provinciale Staten
geen enkele vrouw zit: ‘Ook binnen
een fractie moet je streven naar
diversiteit. Ik zou dat graag ook
koppelen aan meer jongeren. Veel
statenleden zijn... geworteld in de
Staten. Sommige debatten gaan
altijd hetzelfde. De VVD maakt zich
sterk voor bedrijventerreinen, het
CDA voor landbouw. Vrouwen en
jongeren brengen hun andere achtergrond mee. Daardoor zullen er
andere stokpaardjes zijn en meer
invalshoeken.’
Frisse invloed
Marlou Jenneskens wil meer met
mensen praten dan over hen. Ze

Werken in de techniek een
mannenbaan? Absoluut niet!
Informatiebijeenkomsten en proeven aan de praktijk
In de technische installatie
branche werken al jaren technische vakvrouwen. Durf jij de uitdaging aan en ook een technische
vakvrouw te worden?

je bent bij voorkeur in het bezit
van rijbewijs B (eigen vervoer is
een pre).
Limburg
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Hoe ziet jouw basisopleidingstraject eruit?
Informatiebijeenkomst;
Oriëntatieochtend en intakege
sprek;
Test om te kijken of je bij de

installatietechniek past;
Training ‘Sta je mannetje’;
Basiscursus elektro- of installatietechniek;
VCA-opleiding, gericht op veilig
werken;
Professionele coaching;
Al na vier weken aan de slag bij
een werkgever.
Limburg
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Marlou Jenneskens: als je iets anders wilt, moet je
iets anders doen
denkt aan een kindergouverneur
die als jongere adviseert over het
beleid. ‘Of met jongeren zelf praten over gunstige vestigingsfactoren. Verschillende mensen laten
kijken naar bouwplannen. Op een
inspraakavond komen vaak alleen
de mensen die boos zijn of hun
eigen idee willen presenteren. Ik
ben juist op zoek naar een brede
blik, samen kijken op veel verschillende manieren en vanuit verschillende invalshoeken. Persoonlijk
geloof ik dat als iemand één keer
zijn of haar zegje heeft gedaan, die

Cultuur van bemoediging
‘Ik heb heel lang gedacht dat een
quotum niet de oplossing is. Ik ben
er huiverig voor, ik wil daar niet zitten vanwege een quotum. Maar
als de aanwezigheid van vrouwen in de politiek in dit tempo
doorgaat, schiet het niet op. Een
aantal partijen is goed bezig, een
aantal loopt achter. Ik geloof niet
in een vrouwenquotum als oplossing maar wel als middel om iets
te doorbreken. Het gaat echt niet
vanzelf.
Wat FAM! doet met de Kweekvijver,
vind ik heel goed. Maar het blijft
lastig, bijvoorbeeld rond het proces van de opstelling van de lijst.
En vrouwen worden niet alleen
tegengewerkt door mannen. Ik
geloof dat we samen moeten werken aan een cultuur van bemoediging waarin het niet uitmaakt van
welke partij je bent.’
Limburg
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Aan het werk in de techniek
Wij leiden je graag op en helpen
je vervolgens aan een baan in de
technische installatiebranche.
Ben jij geschikt?
Je bent lichamelijk in staat alle
voorkomende werkzaamheden
van een monteur uit te voeren;
je hebt een goede beheersing
van de Nederlandse taal;

Meer informatie en/of aanmelden
Informatiebijeenkomst Stein:
8 januari 2019, 10.00 uur
Proeven aan de praktijk Stein:
15 januari 2019, 09.00–12.00 uur
Informatiebijeenkomst Roermond:
9 januari 2019, 10.00 uur
Proeven aan de praktijk Roermond:
16 januari, 09.00–12.00 uur
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Meld je aan voor een informatiebijeenkomst via (0800) 6061 of mail
steunpuntam@otib.nl o.v.v. projectnummer P103.
Limburg
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Diversiteit in politiek = diversiteit in besluitvorming

Arcus College Zorgacademie Parkstad, 15 januari 2019

Terugblik politieke netwerkbijeenkomst
Op donderdag 29 november 2018
vond de afsluitende bijeenkomst
van de Kweekvijver #MVIP 2018
geheel in stijl plaats in de Tuinzaal
van het stadhuis te Roermond.

magazine is een compilatie van
bijdrages van de deelnemers aangevuld met inspirerende verhalen
van Petra Stienen, Rianne Donders
en wethouder Robert Martens.

In 2019 starten we weer een
Kweekvijver: jij steekt toch ook je
hand op?!
Informatie over data en inhoud
volgt.
Limburg
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Petra Stienen en Marianne Smitsmans

Goed voorbereid op een politieke toekomst

Kiezen voor een baan in de zorg?
Werken in de zorg is werken met
je hoofd, hart en handen. Leren in
de praktijk, geld verdienen tijdens
de opleiding, werken in deeltijd en
je inzetten voor anderen.

in de zorg betekent. We beantwoorden je vragen over opleiding, balans werk en privé, doorgroeimogelijkheden enzovoorts.
Nieuwsgierig en geïnteresseerd?
Meld je dan direct aan!

Tijdens de zorgproeverij laten we
je voelen en beleven wat een baan

Aanmelden doe je via info@baanschakel.nl
Limburg
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Marianne Smitsmans, wethouder
Roermond, gaf een inspiratielezing
over de kracht van feminiene kwaliteiten in de politiek. Vervolgens
verzorgde Eerste Kamerlid Petra
Stienen de interactieve masterclass
‘Persoonlijk leiderschap’: je hand
opsteken maar ook nee kunnen
zeggen.
Het magazine ‘Diversiteit in
politiek=diversiteit in besluitvorming’ werd door Carla Verweerden,
voorzitter FAM!, uitgereikt aan burgemeester Rianne Donders. Het

colofon

email: info@famnetwerk.nl, 

Fameus! is een uitgave van
FAM!, expertisecentrum voor
vrouwenvraagstukken
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