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Voorwoord 
Zoals inmiddels bekend, heeft FAM! in 2019 een roerig jaar achter de rug. Ondanks alle perikelen kan 
er, helemaal met de kennis van nu, terug gekeken worden op een vruchtbaar jaar. Een jaar waarin 
een hoop is opgepakt en geregeld. In deze activiteitenverantwoording nemen wij u mee in wat er 
afgelopen jaar is bewerkstelligd. We doen dit concreet en bondig, waarbij we de beschreven 
activiteiten en doelen uit het jaarplan van 2019 naast de plaatsgevonden activiteiten van 2019 
leggen. Daarnaast wordt beknopt weergegeven wat er naast het jaarplan intern aan 
professionalisering is gedaan en welke overige activiteiten er buiten het jaarplan om zijn 
georganiseerd.  
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Introductie 
 
Missie1:  
Kracht door samenwerking, diversiteit in haar netwerk en solidariteit tussen vrouwen; FAM! maakt 
een verschil. 
 
Visie:  
FAM! wordt geïnspireerd door een samenleving waarin vrouwen hun kwaliteiten optimaal inzetten; 
een samenleving die dit erkent en haar beleid hierop toespitst.  
Dit schept een klimaat waarin elke persoon, man en vrouw, een optimale bijdrage levert aan onze 
samenleving.  
 
Kernwaarden:  
Economische zelfstandigheid vanuit Gelijkwaardigheid en Veiligheid.  
 
Doelstelling:  
Om deze samenleving mede vorm te geven stelt FAM! zich ten doel de economische, sociale, 
maatschappelijke en politieke participatie van vrouwen te stimuleren opdat mannen en vrouwen een 
gelijke positie in onze samenleving kunnen innemen.  
 
Jaarplan 2019: 
Het jaarplan 2019 had twee pijlers waaronder alle activiteiten van het jaar waren ondergebracht:  

1. Het stimuleren en vergroten van de economische zelfstandigheid en maatschappelijke 
participatie 

2. Aandacht vragen voor en versterken van vrouwen in kwetsbare posities 
 

Het stimuleren en vergroten van de economische zelfstandigheid en 
maatschappelijke participatie 
 
Onder deze pijler had FAM! zich het volgende doel gesteld:  
FAM! zet zich in om de economische zelfstandigheid en daarmee de financiële zelfredzaamheid van 
vrouwen te versterken en vergroten. Een lager inkomen heeft effect op de maatschappelijke 
participatie met als mogelijk resultaat sociale uitsluiting.  
 
De beschreven output daarbij was:  

1. Een kweekvijvertraject #MVIP 
2. Twee politieke netwerkbijeenkomsten  
3. 5VO overleg 
4. De kracht van maatschappelijke organisaties (debat) 
5. Vertegenwoordiging in de Steungroep van de Gezonde basisschool van de Toekomst 
6. Onzichtbare vrouwen 
7. Twee inspiratiesessies Vrouwelijk leiderschap 3.0 
8. Twee themabijeenkomsten over Werk en Mantelzorg 
9. Vertegenwoordiging in het ROL (Reizigersoverleg Limburg)  

 

                                                           
1 Inmiddels zijn missie, doelstelling e.d. van FAM! aangescherpt. Hier staan echter de zaken weergegeven zoals 
die in 2019 vastgesteld stonden.  
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De uitwerking van bovenstaande activiteiten zoals ze uiteindelijk in de praktijk hebben 
plaatsgevonden:   
  

1. Een kweekvijvertraject #MVIP 
 Doel2: Het doel is tweeledig. Ten eerste het onder de aandacht brengen van de 

kracht en de bijdrage van vrouwen(organisaties) in kennis, talenten en bij het 
versterken van de leefbaarheid in onze samenleving. Ten tweede kennisontwikkeling 
en bewustwording van lokale en regionale ontwikkelingen bij vrouwen.  

 Deelnemers aantal/bereik: 22 (maximum) 
 Partners: SMKK en verschillende politici 
 Publicatie: https://www.famnetwerk.nl/artikel/e-magazine-kweekvijvertraject-2019 

en https://www.youtube.com/watch?v=rVvVtLds9ZU 
 
Wegens grote vraag heeft deze activiteit twee keer plaatsgevonden. Een verandering die we 
willen vasthouden, meer vraag gestuurd werken. Hoewel eigenlijk het maximum 
inschrijvingen per traject op 20 stond, hebben er uiteindelijk respectievelijk 22 en 23 
vrouwen deelgenomen aan de cursus.  
 
Kweekvijvertraject 1: zes bijeenkomsten met iedere bijeenkomst een dagdeel over een ander 
aspect in de politiek. De trainingen zijn door verschillende professionals en 
ervaringsdeskundigen gegeven. Zo gaf wethouder Marianne Smitsmans de training ‘Politiek, 
een vak apart’, die ging over het leveren van een bijdrage aan de samenleving, over 
zelfontwikkeling en het netwerk vergroten. Maar ook Ilona Eichhorn van Debat.nl en 
Marjanne Wassink over ontspannen presenteren en media trainingen. Zo kwamen 
gedurende de bijeenkomsten allerlei vaardigheden langs die van belang zijn in de politiek.   
 
Informatie over het tweede traject vindt u verderop in deze verantwoording, aangezien de 
inhoud van dit traject anders (minder politiek) is ingestoken.  
 
Extra bijeenkomst:  
Op 18 september heeft er een extra bijeenkomst plaatsgevonden in het Provinciehuis. Bij 
deze bijeenkomst zijn beide kweekvijvergroepen samengevoegd en hebben zij een 
uitgebreide rondleiding gekregen door het Provinciehuis. De bijeenkomst werd beëindigd 
door een presentatie van en discussie met statenlid en formateur van Provincie Limburg 
Karin Straus. 
 

2. Twee politieke netwerkbijeenkomsten 
 
2.1. Arcus college – ‘Politiek dat ben jij!’ 

 Doel: Het doel is tweeledig. Ten eerste het onder de aandacht brengen van de kracht 
en de bijdrage van vrouwen(organisaties) in kennis, talenten en bij het versterken 
van de leefbaarheid in onze samenleving. Ten tweede kennisontwikkeling en 
bewustwording van lokale en regionale ontwikkelingen. 

 Deelnemers aantal/bereik: 200 deelnemers 
 Partners: Arcus college en diverse politici (gedeputeerde, burgemeester en 

kandidaten verkiezingen) 
 Publicaties: https://www.youtube.com/watch?v=wjCdPg5jB0w en  

https://famnetwerk.nl/artikel/dag-van-de-politiek-arcus-college-heerlen  
 

                                                           
2 Het doel zoals beschreven in het jaarplan van 2019.  
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Politiek is nadenken over datgene wat je belangrijk vindt en waar je een mening over 
hebt. Politiek dat ben jij! Tijdens de bijeenkomst werd het thema van alle kanten belicht 
voor studenten van het Arcus College. De boodschap daarbij was; je hebt een stem, doe 
er dan ook iets mee! Maar wat doet de provincie voor jongeren in Limburg? Politiek gaat 
over inkomen, huur, huisvesting, bijstand, uitgaansleven en nog veel meer. Laat een 
ander niet over je beslissen zonder je stem te laten horen. 

 
2.2. Stem op een vrouw 

 Doel: Het doel is tweeledig. Ten eerste het onder de aandacht brengen van de kracht 
en de bijdrage van vrouwen(organisaties) in kennis, talenten en bij het versterken 
van de leefbaarheid in onze samenleving. Ten tweede kennisontwikkeling en 
bewustwording van lokale en regionale ontwikkelingen bij vrouwen. 

 Deelnemers aantal deelnemers/bereik: online 
 Partners: 70 vrouwelijke kandidaten van Provinciale verkiezingen Limburg  
 Publicaties: https://www.famnetwerk.nl/artikel/website-voor-alle-limburgse-

politica2 
 

De tweede activiteit onder deze noemer is uiteindelijk een online activiteit geworden. In 
aanloop naar de Provinciale verkiezingen heeft FAM! de vrouwelijke kandidaten die op 
de lijst stonden voor de verkiezingen een podium geboden via onze website. Uiteindelijk 
hebben, naar aanleiding van een oproep, 70 vrouwelijke kandidaten FAM! actief 
benaderd en zijn hun gegevens op onze website gekomen. Deze actie werd 
gecombineerd met de campagne ‘Stem op een vrouw’. 

 

3. 5VO overleg 
 Doel: Het doel is tweeledig. Ten eerste het onder de aandacht brengen van de kracht 

en de bijdrage van vrouwen(organisaties) in kennis, talenten en bij het versterken 
van de leefbaarheid in onze samenleving. Ten tweede kennisontwikkeling en 
bewustwording van lokale en regionale ontwikkelingen bij vrouwen. 

 Deelnemers aantal/bereik: n.v.t. 
 Partners: SMKK, ZijActief, KVG en LKV 
 Publicatie: n.v.t. 

 
Overleggen hebben plaatsgevonden en best practices zijn gedeeld tussen de vijf 
vrouwenorganisaties in Limburg. Er zijn ook voorbereidingen getroffen voor een 
gezamenlijke activiteit in 2020. 
 

4. De kracht van maatschappelijke organisaties  
 Doel: Realiseren van (lokale) samenwerking om vernieuwing en verandering te 

verankeren. Vrouwen(organisaties) dragen, door ontwikkeling van kennis en 
talenten, bij aan de leefbaarheid van onze samenleving.  

 Deelnemers aantal/bereik: 120 
 Partners: JeugdWerk Limburg, KBO Limburg, GIPS, Humanitas, VVKL, Scouting 

Limburg en JongNL Limburg en 12 politieke partijen.  
 Publicatie: https://www.famnetwerk.nl/artikel/terugblik-provinciaal-politiek-debat 

 
Maatschappelijke Organisaties in Limburg zijn in de debat gegaan met de lijsttrekkers van de 
politieke partijen die deelnamen aan de verkiezingen voor de provinciale staten in maart 
2019. De Maatschappelijke Organisaties bieden de burger, in al zijn diversiteit en 
schakeringen, een podium en een gezicht. Via deze sociale infrastructuur worden inwoners 
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actief betrokken bij ontwikkelingen op de terreinen welzijn, zorg, cultuur, economie, ruimte, 
mobiliteit en veiligheid. 12 van de 13 politieke partijen voor de Provinciale Staten Limburg 
namen deel aan het debat van de Maatschappelijke Organisaties in Limburg. In het debat 
onderstreepten eensgezind alle partijen het belang en de maatschappelijke impact van MO's. 
Cruciaal hierbij is de investering in het samenwerken van maatschappelijke partners, 
bedrijfsleven en provinciale- en lokale overheid. 
 

 5. Vertegenwoordiging in de Steungroep van de Gezonde basisschool van de  
  Toekomst 

 Doel: Te zorgen dat ook de impact van het project op moeders meegenomen wordt 
in het onderzoek.   

 Deelnemers aantal/bereik: 1676 kinderen en hun ouders in alleen al eerste twee jaar 
 Partners: De Gezonde Basisschool van de Toekomst 
 Publicatie: https://www.famnetwerk.nl/artikel/magazine-met-resultaten-en-

opbrengsten-van-het-project-de-gezonde-basisschool-namens-fam-zat-marijke-
sniekers-in-de-steungroep (publicatie 2020) 

 
Namens FAM! nam bestuurslid Marijke Sniekers plaats in de steungroep van de Gezonde 
Basisschool van de Toekomst. De Gezonde Basisschool van de Toekomst stimuleert gezonde 
voeding en sporten op school middels een verlengde schooldag waarin kinderen samen 
gezond lunchen en met een sport-, spel, en cultuuraanbod na en tussen de reguliere 
schoolactiviteiten door. Afgelopen jaar was het laatste jaar van het project en daarmee 
deelname in de steungroep. Resultaten zijn niet alleen dat kinderen socialer en vitaler zijn, 
maar ook dat een verlengde schooldag gunstig is voor de arbeidsparticipatie van moeders en 
zo een verschil maakt voor gezinnen met een laag inkomen. Een mooi neveneffect is dat het 
pestgedrag vermindert. De deelname van FAM! in de steungroep was gericht op de betekenis 
van het project voor moeders uit een sociaaleconomisch lagere klasse en op een trendbreuk 
in intergenerationele (kans)armoede. Met name moeders zijn in deze regio en in kansarme 
gezinnen verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen. Dit project betekent dan ook 
een ondersteuning van moeders en verlichting van hun opvoedtaken, waardoor zij weer 
meer mogelijkheden hebben om zichzelf te ontwikkelen en te participeren op de 
arbeidsmarkt.  

 

6. Onzichtbare vrouwen 
 

 Doel: In 2019 wil FAM! samen met partners initiatieven ontplooien om meer inzicht 
te krijgen in de sociaal economische positie, het dagelijks leven en de hulpbehoefte 
van deze vrouwen, het aanbod van de hulpverlening en de aansluiting tussen 
hulpbehoefte en aanbod. Dit naar aanleiding van een bijeenkomst die FAM! in 2018 
heeft georganiseerd over de onzichtbaarheid van vrouwen met een 
migrantenachtergrond die afkomstig zijn uit een zeer traditioneel niet-westerse 
cultuur; over de mogelijkheden en belemmeringen in arbeidstoeleiding van 
vluchtelingenvrouwen. 

 Deelnemers aantal/bereik: hardcopy 150 stuks plus online bereik.  
 Partners: Alliantie Samen Werkt Het, VluchtelingenWerk Nederland, Maximina, 

Stichting Social Overleg Sittard-Geleen.  
 Publicatie: https://www.famnetwerk.nl/artikel/e-magazine-vluchtelingenvrouwen-

aan-het-werk 
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Om de bevindingen van de bijeenkomst ‘Vluchtelingenvrouwen aan het werk’ vorm te geven 
is niet besloten tot een bijeenkomst maar is er een (E-)magazine opgesteld. In dit magazine 
de bevindingen, tips, ervaringen en aandachtspunten die ingezet kunnen worden als 
duurzaam vraagbaken voor derden. 

 

7. Twee inspiratiesessies Vrouwelijk leiderschap 3.0 
 
7.1. Nieuwjaarsbijeenkomst met Lucinda Douglas – Yes you can! 

 Doel: Onze veranderende wereld, waarin maatschappelijke tegenstellingen 
onderwerp van debat zijn, vraagt om luistervermogen en verbindend vermogen; 
kortom om inspirerend leiderschap met feminiene kwaliteiten. FAM! organiseert een 
tweetal themabijeenkomsten waarin vrouwen in gesprek gaan met rolmodellen. 

 Deelnemers aantal/bereik: 76 deelnemers aanwezig 
 Partners: n.v.t. 
 Publicaties: https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190124_00089655/vrouw-ga-eens-

bluffen en https://www.famnetwerk.nl/artikel/vandaag-een-mooi-artikel-van-
monique-parren-in-dagblad-de-limburger-over-onze-gastspreker-en-powervrouw-
lucinda-douglasv 
 

Het thema was YES YOU CAN! Empowerment spreker Lucinda Douglas wist 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 zoveel 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’. 

 
7.2. Lezing Lilianne Ploumen – geannuleerd  

 Doel: Onze veranderende wereld, waarin maatschappelijke tegenstellingen 
onderwerp van debat zijn, vraagt om luistervermogen en verbindend vermogen; 
kortom om inspirerend leiderschap met feminiene kwaliteiten. FAM! organiseert een 
tweetal themabijeenkomsten waarin vrouwen in gesprek gaan met rolmodellen. 

 Deelnemers aantal/bereik: n.v.t. 
 Partners: SMKK 
 Publicatie: https://www.famnetwerk.nl/artikel/uitnodiging-lezing-lilianne-ploumen 

 
Deze lezing was helaas op het laatste moment geannuleerd aangezien Lilianne Ploumen 
de avond ervoor door haar rug is gegaan. 

 

8. Twee themabijeenkomsten over Werk en Mantelzorg 
 
8.1. Zorgproeverij 

 Doel: Bepaalde groepen vrouwen zijn extra kwetsbaar vanwege hun zwakkere 
uitgangspositie op de arbeidsmarkt en de grote rol die (mantel)zorgtaken spelen in 
hun leven. Middels twee thema bijeenkomsten wordt hier aandacht voor gevraagd.  

 Deelnemers aantal/bereik: 30 deelnemers 
 Partners: Arcus college, COS Limburg, Sevagram, Koraal 
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 Publicatie: https://www.famnetwerk.nl/artikel/uitnodiging-zorgproeverij-kiezen-
voor-een-baan-in-de-zorg-meld-je-dan-snel-aan 
 

Leren in de praktijk, geld verdienen tijdens de opleiding, werken in deeltijd en je inzetten 
voor anderen. Tijdens deze zorgproeverij ervaarden de deelnemers wat een baan in de 
zorg betekent. Vragen over de opleiding, balans werk & privé en doorgroeimogelijkheden 
kwamen aan de orde. 

 
8.2. Mantelzorger in ’t zonnetje 

 Doel: Bepaalde groepen vrouwen zijn extra kwetsbaar vanwege hun zwakkere 
uitgangspositie op de arbeidsmarkt en de grote rol die (mantel)zorgtaken spelen in 
hun leven. Middels twee thema bijeenkomsten wordt hier aandacht voor gevraagd.  

 Deelnemers aantal/bereik: 10 deelnemers (maximum) 
 Partners: SMKK en diverse sponsoren 
 Publicatie: https://www.famnetwerk.nl/artikel/tien-limburgse-mantelzorgsters-in-

het-zonnetje 
 
Mantelzorgtaken komen met name terecht bij vrouwen. Dit legt een behoorlijke druk op 
hen, om naast werk en gezinsleven ook verantwoordelijk te zijn voor de zorg van een 
naaste. Een moment voor henzelf zit er dan vaak niet meer bij, terwijl dat juist zo 
belangrijk is om het op de langere termijn vol te kunnen houden. Daarom werden 10 
Limburgse vrouwelijke mantelzorgers een middag in het zonnetje gezet. Zij konden voor 
één middag even bijkomen van hun zware zorgtaken en werd er als dank voor hun 
inspanningen voor de afwisseling een keer voor hen gezorgd. Vele tranen vloeiden van 
ontlading, onderlinge herkenning en dankbaarheid.  

 

9. Vertegenwoordiging in het ROL (Reizigersoverleg Limburg)  
 Doel: Vrouwen vertegenwoordigen als groep die belang heeft in het openbaar 

vervoer in Limburg. 
 Deelnemers aantal/bereik: n.v.t. 
 Partners:  

 
Reizigersoverleg Limburg (ROL) is een platform van belangenorganisaties van 
doelgroepen die een belang hebben in het openbaar vervoer in Limburg. FAM! neemt 
sinds de oprichting in 2007 statutair zitting in het platform.  
Het ROL adviseert de Provincie en de vervoerder, sinds december 2016 Arriva, bij alle 
zaken die te maken hebben met het openbaar vervoer in Limburg. Halverwege 2018 
heeft FAM! een nieuwe vertegenwoordiger in het ROL. 
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Aandacht vragen voor en versterken van vrouwen in kwetsbare 
posities 
 
Onder deze pijler had FAM! zich het volgende doel gesteld:  

 De economische positie van (laagopgeleide) vrouwen te verbeteren en te versterken door de 
zelfredzaamheid en financiële zelfstandigheid te vergroten. 

 Een regionaal netwerk te vormen waarin ondernemende vrouwen, laag en hoogopgeleid, 
elkaar stimuleren en ondersteunen in hun streven naar financiële zelfstandigheid.  

 
De beschreven output daarbij was:  

1. Armoede en laaggeletterdheid 
2. Ondersteunende motiverende netwerkbijeenkomsten 
3. Huiselijk geweld 

 
De uitwerking van bovenstaande activiteiten zoals ze uiteindelijk in de praktijk hebben 
plaatsgevonden:   
 

1. Armoede en laaggeletterdheid 
 Doel: Informeren en inspireren over armoede en laaggeletterdheid 
 Deelnemers aantal/bereik: online 
 Partners: Cubiss 
 Publicatie: https://www.famnetwerk.nl/artikel/interview-ivette-sprooten-

laaggeletterde-vrouwen-een-limburgse-groep-die-zich-verbergt 
 

Er is uiteindelijk voor gekozen om dit digitaal te doen, voor een groter bereik dan dat 
fysiek mogelijk is. Dit heeft geleid tot een interview met Ivette Sprooten van Cubiss. De 
publicatie is via verschillende kanalen gedeeld: de website van FAM!, Maatschappelijk 
Netwerk Limburg, Facebook, LinkedIn, Instagram, etc.  
‘Kunnen lezen is het allerbelangrijkste dat er is om mee te doen in de samenleving, want 
moeilijk kunnen lezen en schrijven bepaalt je hele leven.’ Participatie in de maatschappij 
heeft alles te maken met de strijd tegen armoede en eenzaamheid. Aldus Ivette Sprooten 
in het interview.  

 

2. Twee ondersteunende motiverende netwerkbijeenkomsten 
 
2.1. Tweede Kweekvijvertraject - empowerment 

 Doel: Bij de deelnemende vrouwen bewustwording creëren over hun financiële 
situatie en mogelijkheden op het gebied van werk. Vrouwen ondersteunen in het 
verbeteren van hun basisvaardigheden zodat zij volwaardig kunnen participeren op 
de arbeidsmarkt. 

 Deelnemers aantal/bereik: 23 (maximum) 
 Partners: SMKK 
 Publicatie: https://www.famnetwerk.nl/artikel/bewust-benvloeden-en-authentiek-

presenteren-twee-hele-interessante-workshops-van-het-tweede-kweekvijvertraject-
van-dit-jaar. 
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Het jaar 2019 was een heel bijzonder jaar. Het animo voor de eerste kweekvijver was 
overweldigend. Om niemand te hoeven teleurstellen hadden we nog een traject 
opgestart. Dit tweede traject had minder de nadruk op de politiek, dit op verzoek van de 
vrouwen zelf. In zes bijeenkomsten van ieder een dagdeel, werden de deelnemende 
vrouwen in hun kracht gezet. Ze leerden en oefenden verschillende vaardigheden, om zo 
een volgende stap te kunnen zetten op de participatieladder.  

 
2.2. Interviews met Carla Brugman ‘Meepraten, meedenken, meebeslissen’ en met 
Karin Straus ‘Iedereen kan volksvertegenwoordiger worden’ 

 Doel: Het versterken van de motivatie bij vrouwen om aan de arbeidsmarkt deel te 
nemen.  

 Deelnemers aantal/bereik: online 
 Partners: n.v.t. 
 Publicaties: https://www.famnetwerk.nl/artikel/interview-met-carla-brugman-

meepraten-meedenken-meebeslissen en 
https://www.famnetwerk.nl/artikel/interview-met-karin-straus 

 
Gezien het grote succes van het interview met Ivette Sprooten en om het een duurzame 
activiteit te laten zijn, was ook voor deze activiteit besloten om het digitaal te doen. 
Beide interviews met deze rolmodellen hebben een duidelijke boodschap; iedereen kan 
een verschil maken en iedereen kan deelnemen!  

 

3. Twee bijeenkomsten gender, geweld en seksuele intimidatie 
 
3.1. Orange the World Roermond  

 Doel: Aandacht vragen voor huiselijk geweld 
 Deelnemers aantal/bereik: +/- 100 
 Partners: SMKK 

 
Op 25 november was het de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. 
Het begin van een 10 daagse campagne, geïnitieerd door de Verenigde Naties. FAM! 
heeft, samen met SMKK, van deze dag gebruik gemaakt om de oranje loper uit te leggen 
bij het kantorenpand Bizpoint in Roermond. In dit pand zitten meer dan 70 organisaties 
gevestigd.  Alle werknemers die het pand, via de oranje loper, binnen kwamen kregen 
een oranje bloem aangeboden en werd hen gevraagd een symbolisch stopteken te 
maken tegen geweld tegen vrouwen. Iedereen was onder de indruk van de feiten & 
cijfers die we meldden en zo goed als iedereen was bereid om mee te doen en een 
oranje handdruk neer te zetten.  

 
3.2. Orange the World Weert 

 Doel: Aandacht vragen voor huiselijk geweld 
 Deelnemers aantal/bereik: +/- 250 
 Partners: SMKK, gemeente Weert en Bibliocenter 
 Publicaties: https://www.weertdegekste.nl/2019/11/weert-doet-mee-met-orange-

the-world/ en https://www.weertdegekste.nl/2019/11/eerste-orange-the-world-
dag-in-weert-fotos/ 
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In de middag van 25 november hebben we de Orange the World campagne, op 
verzoek van gemeente Weert, in het Bibliocenter in Weert voortgezet. De aanloop 
was hier nog een stuk groter dan in Roermond, wat zelfs resulteerde in een rij van 
mannen die stonden te wachten om een symbolisch stopteken te maken tegen 
geweld tegen vrouwen. Van jong tot oud, mannen en vrouwen en van allerlei 
verschillende achtergronden; de wereld in het klein deed mee aan onze campagne in 
Weert. Trots namen een paar puberjongens de bloem mee naar huis voor hun 
moeder. 

 
3.3. Lucinda Douglas – Maak het onmogelijke mogelijk. Stop Geweld Tegen Vrouwen! 

 Doel: Aandacht vragen voor huiselijk geweld 
 Deelnemers aantal/bereik: +/- 40 deelnemers 
 Partners: SMKK, PPD Limburg, Landelijke Werkgroep Mudawannah 
 Publicatie: https://www.famnetwerk.nl/artikel/uitnodiging-bijeenkomst-met-

gastspreker-lucinda-douglas-stop-geweld-tegen-vrouwen 
 

Soms komt de boodschap pas echt over als een bepaald of bekend persoon hier iets over 
zegt. Dat bleek, want de boodschap van Lucinda Douglas kwam in het buurthuis Keenter 
Hart over en was helder geformuleerd. Laten we het onmogelijke mogelijk maken en 
stop geweld tegen vrouwen! 

 

Professionalisering en overige activiteiten 
 

Professionalisering 
Zoals in het voorwoord van deze verantwoording al aangegeven, 2019 was een roerig jaar. Soms is er 
echter reuring nodig om zaken weer scherp te krijgen. Het jaar 2019 is voor ons dan ook het jaar 
waarin begonnen is met verdere professionalisering van de stichting. Zo is er aan de slag gegaan met 
verdere digitalisering, het opzetten van processen en taakomschrijvingen, verslaglegging, vraag 
gestuurd werken en het verbeteren van het financiële systeem.  
Noot: Hoewel dit alles ook in 2020 voortdurend verbeterd zal worden, hadden we niet kunnen 
verwachten dat we al op zo’n korte termijn hier profijt van zouden hebben. Dat medio maart van dit 
jaar alles ineens stil kwam te liggen had en heeft voor iedereen een grote impact. Gelukkig was FAM! 
inmiddels zo ingericht dat we, ondanks alle beperkingen die deze tijd meebracht, door konden met 
onze werkzaamheden, zij het soms in een andere vorm. Zo konden bijvoorbeeld trainingen in een 
digitale vorm doorgaan.  

 

Overige activiteiten 
Op voorhand valt niet volledig te zeggen hoe een jaar gaat verlopen. Daarom hebben er, naast de 
activiteiten zoals beschreven in het jaarplan, ook een hoop andere activiteiten plaatsgevonden, 
namelijk:  

 Diversiteit op de werkvloer loont 
‘Monoculturen hebben niet de toekomst,’ zegt Kirsten Paulus, presentator bij L1 en 
dagvoorzitter van de werkconferentie over diversiteit en werkgelegenheid, georganiseerd 
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door het Netwerk Diversiteit. Stel je een wereld voor waarbij je elke dag spruitjes eet, 
iedereen dezelfde kleren en hetzelfde huisdier heeft – waar is dan de ontwikkeling? ‘Als de 
samenleving dat weet, als de natuur dat weet, waarom nemen organisaties en bedrijven dat 
dan zo weinig ter harte?’  
Op 31 januari vond in Herkenbosch de werkconferentie 'Diversiteit op de arbeidsmarkt loont' 
plaats. Over de mismatch van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Nieuwe sectoren en 
nieuwe beroepen ontstaan; werkgevers en werknemers hebben verschillende verwachtingen 
ten aanzien van talenten, competenties en achtergronden. 
Naast de fysieke bijeenkomst is er ook een magazine uitgebracht die zowel in gedrukte versie 
als in digitale versie is verspreid. Het magazine is te vinden op: 
https://www.famnetwerk.nl/files/e-magazine-diversiteit-loont.pdf 

 Deelnemers aantal/bereik: 120 
 Partners: Netwerk diversiteit (dit is een samenwerking van maatschappelijke 

organisaties, diverse Regenboog gemeenten, het MKB-Limburg en de Provincie 
Limburg) 

 Publicatie: https://www.famnetwerk.nl/artikel/terugblik-werkconferentie-
Diversiteit-op-de-arbeidsmarkt-loont 

 Aanvullende noot: voor dit project heeft FAM! extra subsidie van de Provincie 
ontvangen. 

 
 Charter bijeenkomst Netwerk Diversiteit 

Ruim acht maanden na de werkconferentie ‘Diversiteit op de arbeidsmarkt loont’ is er een 
charterbijeenkomst georganiseerd. Verschillende organisaties ondertekenden de charter en 
zijn aan de slag gegaan met diversiteit op de werkvloer. Ook vele organisaties die reeds 
ondertekend hadden waren aanwezig om ervaringen uit te wisselen. Tot slot deed politie 
Limburg haar verhaal en deelde haar successen en haar uitdagingen ten aanzien van 
diversiteit op de werkvloer.  

 Deelnemers aantal/bereik: 43 
 Partners: Netwerk diversiteit (dit een samenwerking van maatschappelijke 

organisaties, diverse Regenboog gemeenten, het MKB-Limburg en de Provincie 
Limburg) 

 Publicatie: https://www.famnetwerk.nl/artikel/charterbijeenkomst-netwerk-
diversiteit 

 
 Coming Out Day Roermond 

Op verzoek van gemeente Roermond hebben we met een aantal partnerorganisaties de 
handen ineengeslagen om aandacht te vragen voor Coming Out Day. Met de focus op 
jongeren lag het voor de hand om deze dag bij een school te organiseren. Bij Niekée vond, 
met medewerking van verschillende leerlingen, een heel programma plaats. Ook wethouder 
Pleyte, Roze in Blauw en de directeur van de school kwamen aan het woord om het belang te 
onderstrepen dat iedereen zichzelf mag zijn.  

 Deelnemers aantal/bereik: 42 
 Partners: Gemeente Roermond, COC Limburg, Anti Discriminatie Voorziening 

Limburg en Gay Soos Roermond 
 Publicaties: https://roermond.nieuws.nl/gemeente/101205/coming-out-dag-

2019-in-roermond/ en https://famnetwerk.nl/artikel/roermond-viert-coming-
out 
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 Slotbijeenkomst  
Dat de kweekvijver een succes is blijkt wel uit het feit dat de deelnemers maar al te trots zijn 
op hun behaalde certificaat na afloop. Nadat er een aantal keer de vraag was gekomen of ze 
een vriendin of zus mee mochten nemen, is er een heuse slotbijeenkomst georganiseerd. Dit 
was één bijeenkomst voor de beide kweekvijvertrajecten samen. Om alle aanwezigen, die 
niet hadden deelgenomen aan één van de kweekvijvers, kennis te laten maken met de 
kweekvijver werd er de workshop ‘Spreken als Obama’ gegeven en werden er twee 
presentaties gehouden.  

 Deelnemers aantal/bereik: 41 deelnemers 
 Partners: SMKK 
 Publicatie: https://www.famnetwerk.nl/artikel/slotbijeenkomst-

kweekvijvertrajecten-2019 
 

 Boekpresentatie 
De heer Huub Salman heeft het boek geschreven ‘Op weg naar gelijkwaardigheid’. In 
samenwerking met gemeente Roermond zouden we een boekpresentatie geven, waarbij het 
eerste exemplaar aan de wethouder van Roermond overhandigd zou worden. Na overleg 
met de gemeente is er uiteindelijk voor besloten om de bijeenkomst niet door te laten gaan.    

 Deelnemers aantal/bereik: n.v.t. 
 Partners: gemeente Roermond 

 
 Vluchtelingenvrouwen op weg naar werk 

Het is voor vrouwelijke vluchtelingen extra moeilijk om aan de slag te gaan op de 
arbeidsmarkt, terwijl het juist voor deze groep zo cruciaal is te kunnen werken. FAM! heeft 
daarom, samen met haar Duitse partner IMBSE en VluchtelingenWerk Zuid-Nederland een 
projectplan opgesteld voor een Euregionaal project om vluchtelingenvrouwen te 
ondersteunen naar werk. Het verschil met andere programma’s op dit onderwerp is de wijze 
waarin de doelgroep zelf bij dit project aan het roer staat en daarmee in hun kracht wordt 
gezet op een innovatieve en activerende manier. Om dit project financieel te bewerkstelligen 
wordt er een subsidieaanvraag ingediend bij Interreg Community Initiative. 

Noot: hoewel het plan zo goed als klaar was, is er gezamenlijk besloten hier niet in verder te 
gaan. Het plan bleek niet haalbaar.  

 Deelnemers aantal/bereik: n.v.t. 
 Partners: IMBSE en VluchtelingenWerk Zuid-Nederland 

 
 Informatie voorziening 

Als kenniscentrum is het uiteraard van groot belang om onze kennis te delen. Dit doet FAM! 
via verschillende kanalen. Meerdere malen per week worden er op onze sociale media 
interessante artikelen geplaatst. Daar blijft het echter niet bij. Ook worden we regelmatig 
benaderd door partners en andere organisaties (regionaal en nationaal) om onze kennis en 
expertise met hen te delen.  

 Deelnemers aantal/bereik: online, telefonisch, per mail 
 Partners: n.v.t. 
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 Bestuursfunctie SMOL 
FAM! heeft samenwerking met andere maatschappelijke organisaties hoog in het vaandel 
staan. Naast de structurele samenwerkingspartners streeft FAM! naar een intensievere en 
doelmatigere samenwerking op alle niveaus en beleidsthema’s. SMOL heeft de ambitie om 
als overkoepelende organisatie de onderlinge samenwerking structureel en intensief te 
verbeteren en de kernwaarden van de Limburgse Maatschappelijke Organisaties naar buiten 
toe te vertegenwoordigen. FAM! is daarom in het bestuur vertegenwoordigd om zo een 
belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan deze ontwikkeling. 

 Deelnemers aantal/bereik: n.v.t. 
 Partners: SMOL en alle andere Limburgse Maatschappelijke Organisaties 

 
 Vrouwen in de Media 

FAM! vindt het belangrijk dat vrouwen zichtbaar zijn in de media. De avond ‘Vrouwen in de 
media’ van 17 jan jl. bij L1 heeft veel stof doen opwaaien. In samenwerking met Janneke van 
Heugten van VIDM en Kirsten Paulus van L1 zijn er vervolgstappen gezet. Gedurende deze 
middag kregen vrouwen verschillende handvatten en tools om hun zichtbaarheid in de media 
te verbeteren.  

 Deelnemers aantal/bereik: 18 deelnemers (was maximum) 
 Partners: VIDM en L1 
 Publicatie: https://www.famnetwerk.nl/artikel/de-geheimen-van-free-publicity 

 
 Overige publicaties 

Buiten onze eigen publicaties hebben we ook bijgedragen aan externe publicaties. Zoals:  
 Magazine Doen, van Movisie 

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/beheer/doen/doen-04/30-
31/index.html 

 De Limburger 
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190328_00098697/charlotte-van-dijk-pieters-
van-fam-met-het-vrouwenquotum-moet-je-niet-dreigen-dat-moet-je-gewoon-doen 
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