
1 
 

 
 
 
 
 
 

Stichting Meer Kleur en Kwaliteit 
 

Meerjarenbeleidsplan 2017-2020 
  



2 
 

Inleiding 
 
Wie zijn wij?  
De Stichting Meer Kleur en Kwaliteit (SMKK) is een maatschappelijke organisatie die zich ten doel stelt 
de positie van migranten- en vluchtelingenvrouwen (MV) in Limburg te verbeteren en te versterken, 
zodat zij volwaardig kunnen participeren in de Nederlandse samenleving.  
SMKK werkt vanuit de visie van " empowerment". Dat wil zeggen dat zij vrouwen activeren op grond 
van hun sterke kanten en niet vanuit een probleemsituatie. SMKK gaat ervan uit dat mensen alleen op 
basis van hun eigen kracht en vertrouwen volledig kunnen deelnemen als volwaardig burger in de 
samenleving. 
 
 
Onze werkwijze 
SMKK verschaft zowel mondelinge als schriftelijke informatie over onder andere arbeid, scholing, 
opleiding en zorg. Wij geven voorlichting (individueel en in groepen) aan zowel vrouwen als orga-
nisaties. Regelmatig organiseren wij cursussen, symposia, studiebijeenkomsten en netwerkdagen 
veelal gekoppeld aan een bepaald thema en waar mogelijk in samenwerking met andere organisaties. 
Wij informeren onze achterban regelmatig via de website, facebook en via ons nieuwsbulletin 
“Vlugschrift”. Ook de actuele provinciale en landelijke ontwikkelingen volgen we nauwlettend. Deze 
ontwikkelingen zijn ook regelmatig input voor ons Vlugschrift. 
 
 
De organisatie 
SMKK kent een bestuur, bestaande uit vrijwilligers en parttime professionele ondersteuning.  Elk van 
de bestuursleden heeft expertise op diverse terreinen en beschikt over goede contacten met de 
achterban. Het bestuur beoogt in haar samenstelling een goede weerspiegeling te zijn van haar 
achterban. Diversiteit en kwaliteit staan hoog in het vaandel.  
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het werkplan zijn verdeeld onder de bestuursleden. 
Voor de uitvoering van activiteiten kan het bestuur een beroep doen op het bestand van vrijwilligers 
en de werkgroepen die aan de organisatie zijn verbonden. Veelal zijn deze vrijwilligers “sleutelfiguren” 
in de regio en vormen zij een belangrijke schakel tussen SMKK en haar achterban.  
 
Erkend leerbedrijf 
Al enige tijd  biedt SMKK ruimte aan vrouwen uit de doelgroep om mee te draaien in de uitvoering en 
organisatie van haar activiteiten en daarmee ervaring op te doen. De kennis die binnen de organisatie 
aanwezig is, kunnen we daarmee overdragen maar anderzijds krijgen we ook ervaring van derden 
waarmee wij als organisatie ons voordeel kunnen doen.  
Sinds januari 2013 is SMKK erkend leerbedrijf en biedt het ruimte aan jongeren om  werkervaring op 
te doen.  Hiermee geven we een voorbeeldfunctie aan andere organisatie om niet alleen te praten 
over het niet kunnen verwerven van stageplaatsen door jongeren, maar daarin zelf actief te zijn.  
 

 
Samenwerking 
Samen staan we sterk! Een motto dat SMKK al jaren in het vizier heeft bij de uitvoering van haar 
activiteiten. Samenwerking biedt een scala aan mogelijkheden, meer expertise, betere afstemming  en 
breder bereik. Met het verbreden van het SMKK-netwerk kunnen we als organisatie beter tegemoet 
komen aan de behoeften van onze achterban. Structurele samenwerking kent SMKK al met 5VO (FAM, 
KVG, LKV, Zij Aktief en SMKK), PAZ, PPM, KBO, gemeenten, Huis voor de Zorg, KPJ Limburg, instellingen 
voor pleegzorg Xonar en Rubicon, Bureaus Jeugdzorg. De komende periode wil SMKK zich verder 
focussen op vergaande samenwerking met o.a. vluchtelingenwerk, Jong Nederland, Dienst Kerk en 
Samenleving, Mobin en andere maatschappelijke organisaties.  
 



3 
 

Thema’s in de jaren 2017 – 2020 
 
SMKK is al enkele jaren actief als provinciaal erkende maatschappelijke organisatie. In deze periode 
hebben wij ons vooral gericht op de positie van MV vrouwen. Deze focus zal de komende jaren niet 
essentieel wijzigen, zij het dat we nadrukkelijker willen aansluiten op maatschappelijke ontwikkelingen 
en nog meer  dan voorheen kijken naar samenwerking.  
Helaas worden we geconfronteerd met vele aanslagen in Europa waarbij een link wordt gelegd naar 
de moslimgemeenschap. Deze aanslagen vormen een bron van angst en onzekerheid in onze 
samenleving. We ontvangen hierover veel verontruste berichten uit onze achterban. Dat is ook de 
reden dat SMKK (met PPM en de Provincie Limburg) in 2015 de pilot “weerbaarheid tegen 
radicalisering” is gestart in 2 gemeente (Sittard/Geleen en Maastricht) . Deze pilot evalueren we medio 
2016; het is de insteek om dit project vervolgens in andere gemeenten ook op te pakken. Verzoeken 
daartoe zijn ook ontvangen van gemeenten.  
 
De aandachtsvelden waarop SMKK zich de komende periode gaat richten zijn: 
 
Doelgroepgericht: 

- Oudere allochtone vrouwen 
- Jongeren (meisjes) 
- Vluchtelingen 

 
Themagericht: 

I. Zorg (w.o. mantelzorg en veranderingen in de zorg) 
II. Gezondheid (gezonde levensstijl en  voeding) 

III. Pleegzorg 
IV. Mudawannah 
V. Onderwijs en stage/werkervaringsplekken voor jongeren  

VI. Veiligheid (weerbaarheid)  
 
 
I. ZORG 
Veel ouderen van niet westerse afkomst besluiten hun oude dag in Nederland door te brengen. 
Enerzijds vanwege hun kinderen/kleinkinderen die in Nederland wonen; anderzijds noodgedwongen 
om financiële redenen.  
Met het ouder worden komt ook de grotere behoefte aan zorg in beeld. Zorg waarin de ouderen zich 
tot nu toe nauwelijks verdiept hebben. Dit is ook de eerste generatie allochtone ouderen die is 
aangewezen op zorg vanuit de instellingen in Nederland. Zijn de voorzieningen in Nederland voldoende 
toegerust op deze doelgroep? We doelen dan niet alleen op faciliteiten maar ook op de samenstelling 
van hun personeelsbestand. De toenemende vergrijzing in de provincie juist voor deze doelgroep 
vraagt om een extra inspanning.  
De veranderingen in de zorg (decentralisaties) leiden tot veel onduidelijkheid bij de burger. Het huidige 
beleid gaat ervan uit dat o.a. ouderen zolang mogelijk thuis blijven wonen en daar bijgestaan en 
verzorgd worden door familie, buren en vrijwilligers. Professionele zorg vindt (in aanvulling daarop) 
alleen plaats wanneer dit absoluut noodzakelijk is. De inzet van vrijwilligers (mantelzorgers) neemt 
sterk toe.  
 
Wat mogen we van de mantelzorgers verwachten? Waar kunnen mantelzorgers terecht als zij 
ondersteuning nodig hebben?  
SMKK wil in samenwerking met PAZ, PPM de ingeslagen weg voortzetten om informatieve 
bijeenkomsten te organiseren om de ouderen over het huidige zorgstelsel voor te lichten. We maken 
daarbij gebruik van de cursisten die in 2015/2016 de training Mantelzorgers werken aan hun toekomst 
hebben gevolgd.  
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BESMA 
In 2012 is SMKK gestart met het project BESMA. Dit project is bestemd voor vrouwen van 55 jaar en 
ouder. Het doel is deze vrouwen uit hun isolement te halen. Inmiddels is dit project opgezet in de 
gemeenten Roermond, Weert, Heerlen en Venlo. De groepen worden ondersteund door vrijwilligers. 
Deze vrijwilligers zijn met elkaar verbonden in de zgn klankbordgroep. Hier kunnen zij met elkaar 
ervaringen uitwisselen en sparren.  
De doelstelling was om het project in te bedden bij lokale organisaties waarna SMKK zich uit de 
begeleiding zou terugtrekken. Dat blijkt in de praktijk toch lastig te zijn. De lokale (welzijns)organisaties 
zijn onvoldoende geëquipeerd om deze specifieke doelgroep in hun activiteiten op te nemen. De 
aansluiting met de Besma groepen was er niet.  SMKK heeft derhalve contact gelegd met andere 
organisaties om aansluiting te zoeken. Dit zijn o.a. KVG, LKV en KBO.  
De vrijwilligers van de Besma groepen willen we de komende jaren toeleiden naar meer 
zelfstandigheid. Dit vraagt om meer en aangepaste trainingen in het omgaan met deze specifieke 
doelgroep. Voor de vrijwilligers zelf bieden deze trainingen ook extra bagage en vergroot het hun 
kansen op de arbeidsmarkt.  
 
VLUCHTELINGEN 
Deze nieuwe groep inwoners van Nederland is zoekende naar hun plek in de nieuwe omgeving. SMKK 
wil op weg helpen door te verbinding te leggen met “lotgenoten”. Dit kan bijvoorbeeld door het 
opzetten van een hulplijn waar men terecht kan voor informatie.  SMKK kan uit haar achterban  
rolmodellen inzetten van vluchtelingen die al langer in Nederland zijn. In de vorm van maatjes helpen 
zij de nieuwe inwoners in onze provincie hun weg te vinden in de Limburgse samenleving.  
 
 
Samenwerkingspartners:  
KBO (verbinding tussen autochtone en allochtone ouderen) 
PAZ (project en opleiding voor allochtone mantelzorgers in diverse gemeenten in Limburg) 
PPM (groter bereik netwerk niet westerse allochtonen)  
KVG, LKV, Zij Aktief en FAM (binnen 5VO) 
Rubicon 
Dienst Kerk en Samenleving (t.a.v. maatjesproject vluchtelingen) 
Bibliotheken  
Zorginstellingen 
Gemeenten 
Vluchtelingenwerk (Limburg) 
De Pijler 
 
De maatschappelijke thema’s die hierin leidend zijn: actief burgerschap, participatie en voorkomen 
van sociaal  isolement, armoedebestrijding.  
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II. GEZONDHEID 
  
Gezondheid (en vooral een goede gezondheid) vindt iedereen belangrijk. Toch blijkt uit onderzoeken 
dat lang niet iedereen er een gezonde levensstijl op na houdt. In alle westerse landen, zo ook in 
Nederland, is het gemiddelde voedingspatroon matig tot slecht, 70% eet onvoldoende fruit en 
groenten, 87% behaald de nieuwe Europese richtlijn gezond bewegen niet en overgewicht en diabetes 
worden al  pandemieën genoemd door de Europese commissie.  
Als de ontwikkelingen op het gebied van onze gezondheid, gemeten vanaf 1980, doorgetrokken 
worden, dan hebben we in Nederland in 2060 90% overgewicht. Een toekomst die wij onze kinderen 
niet toewensen. 
 
Deze ongezonde levensstijl leidt ertoe dat de kosten voor de zorg dusdanig toenemen dat het eigen 
risico stijgt en het voor iedereen bereikbaar houden van kwalitatief goede zorg onder druk staat.  
Zorgvragers zijn vaak onvoldoende op de hoogte van wat een gezonde leefstijl is en hoe zij met 
aannemen daarvan niet alleen het eigen welbevinden bevorderen maar ook een bijdrage leveren aan 
het reduceren van de kosten.  
Allochtonen maken meer gebruik van de zorg dan autochtonen, zo blijkt uit onderzoeken. Het 
medicijngebruik onder deze groep zorgvragers is hoog; een ander (of verkeerd) eetpatroon leidt tot 
chronische ziekten op hogere leeftijden. Deze doelgroep moet bewust worden van de gevolgen van de 
huidige levensstijl.  
 
SMKK gaat de komende periode bijeenkomsten organiseren om die bewustwording bij de doelgroep 
te realiseren. We richten ons hierbij op de ouderen in de doelgroep in de vorm van 
voorlichtingsbijeenkomsten. Zowel gezonde voeding als meer bewegen zijn dan thema’s die aan bod 
komen.  
De jongeren betrekken we ook in dit project. Eind 2015 zijn we gestart met een pilot in de gemeente 
Weert (STAY VITAL) waarbij jongeren activiteiten opzetten voor jongeren. Thema’s die daarbij aan bod 
komen zijn meer bewegen en gezonde voeding. Maar vooral ook de consequenties  van een ongezonde 
levensstijl. Dit project loopt in 2016 door in Weert.  
 
Samenwerkingspartners: 
Welzijnsorganisatie 
Sportscholen 
Gemeente 
Scholen (voortgezet onderwijs) 
Gezondheidszorg  
 
Maatschappelijke thema’s: 
Actief burgerschap, maatschappelijke participatie en voorkoming van sociaal isolement, opheffen 
achterstanden van kwetsbaren 
 
 
III. PLEEGZORG 
Na het project kleurrijke pleegzorg is SMKK met de pleegzorginstellingen in Limburg verder gegaan om 
het thema pleegzorg bij haar achterban onder de aandacht te brengen. Een ambassadeur in de persoon 
van Salaheddine is bereid  gevonden zich voor ons project in te zetten. Hij heeft (en maakt nog) diverse 
filmpjes die via zijn YouTube kanaal breed  verspreid worden. Zijn inbreng heeft de pleegzorg op een 
positieve wijze op de kaart gezet.    
 
SMKK ziet voor haar vooral een rol in de verbinding en afstemming tussen pleegzorginstellingen en 
potentiële pleegouders. We doen dit door het organiseren voor voorlichtingsbijeenkomsten in diverse 
gemeenten in Limburg en het stimuleren van de achterban om de informatie avonden van Rubicon of 
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Xonar te bezoeken. Speciaal zal de aandacht dan uitgaan naar het betrekken van de vaders en andere 
gezinsleden in dit traject.   
SMKK wil nadrukkelijker betrokken blijven bij de intake/start van nieuwe pleeggezinnen.  
 
Samenwerkingspartners: 
Rubicon en Xonar 
Bureaus Jeugdzorg  
Raad voor de Kinderbescherming 
Centra voor Jeugd en Gezin 
 
Maatschappelijke thema’s: actief burgerschap, maatschappelijke participatie, sociale veiligheid, 
opheffen van achterstanden van kwetsbaren 
 
 
 
IV. MUDAWANNAH 
SMKK vervult de coördinatierol in de provincie Limburg voor dit thema van de Landelijke Werkgroep 
Mudawannah. De werkgroep heeft in elke provincie een coördinatiepunt om van daaruit contacten te 
leggen met de achterban en de problemen rondom het familierecht onder de aandacht te brengen en 
taboes bespreekbaar te maken. Als coördinatiepunt kan SMKK beschikken over een pool van 
voorlichters.  
 
De veranderingen in deze familiewet zijn helaas nog te vaak onbekend bij de doelgroep. Professionals 
in de nabije omgeving van de doelgroep vangen signalen op van achterblijving, gedwongen huwelijk, 
huiselijk of eergerelateerd geweld maar weten hun weg naar de juiste instanties niet voldoende te 
vinden.  Als provinciaal coördinatiepunt wil SMKK trachten de taboe rondom deze thema’s af te 
zwakken door meer informatie te geven aan de doelgroep zelf maar ook door werkconferenties te 
organiseren voor professionals zodat zij signalen beter kunnen herkennen en doorgeleiden.  
 
Voor de komende beleidsperiode wil SMKK meer voorlichters trainen om daarmee een breder bereik 
in de provincie te creëren en meer taboe onderwerpen bespreekbaar te maken.   
 
Samenwerkingspartners: 
Landelijke werkgroep Mudawannah, andere provinciale coördinatiepunten, advocaten, rechtbank. 
 
Maatschappelijke thema’s: 
Maatschappelijke participatie, sociale veiligheid, opheffen van achterstand van kwetsbaren 
 
 
 
V. JONGEREN 
 
We horen veel signalen van jongeren dat het voor hen lastig is om een goede plek op de arbeidsmarkt 
(of stageplaats) te  vinden. Vooral voor allochtone jongeren is de drempel hoog. Zij lopen aan tegen 
discriminatie en moeten meer dan autochtone jongeren een extra inspanning leveren om zich te 
bewijzen. Een goede werkplek is voor iedereen belangrijk om een goede bijdrage te kunnen leveren 
aan de samenleving; zich nuttig voelen en het biedt mogelijkheden voor een verdere ontwikkeling.  
Veel hoog opgeleide allochtone jongeren vertrekken uit Limburg om de kans op een baan elders te 
zoeken. Capaciteit en expertise die hiermee uit Limburg verdwijnt. 
  
SMKK wil zich de komende jaren inzetten om allochtone jongeren meer bewust te maken hoe zij hun 
kansen op de arbeidsmarkt beter kunnen benutten. We doen dit door het opzetten van 
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dialoog/netwerkbijeenkomsten met jongeren, onderwijsinstellingen en werkgevers. Het uitgangspunt 
is om bewustwording bij jongeren te creëren t.a.v. een goede beroepskeuze/opleiding, werkgevers te 
attenderen op capaciteiten bij deze doelgroep en wat zij voor hun bedrijf kunnen betekenen.   
We willen nadrukkelijk de ouders hierbij betrekken. Zij zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van 
hun kinderen. Er ligt voor hen ook een taak om hun kinderen te stimuleren een goede beroepskeuze 
te maken.  
 
Samenwerkingspartners: 
Onderwijsinstellingen, UWV, PPM, bedrijven, ECABO, andere MO’s, gemeenten, ouders 
 
Maatschappelijke thema’s: 
Actief burgerschap, maatschappelijke participatie en voorkoming van sociaal isolement, opheffen 
achterstanden van kwetsbaren 
 
 
VI. VEILIGHEID 
 
In 2015 is SMKK in samenwerking met PPM gestart met de pilot Weerbaarheid tegen Radicalisering. 
Aanleiding was de toenemende radicalisering onder jongeren en de angst die ontstond in de Limburgse 
samenleving. Doel van de pilot was: 

 het bespreekbaar maken en het vergroten van de bewustwording over de inhoud en gevaren van 
radicalisering alsmede het versterken van de weerbaarheid daartegen; 

 het inzetten van getrainde vertrouwens- en sleutelpersonen uit eigen kring ter ondersteuning van 
ouders en onderwijs met zorgen over radicalisering bij (hun) kinderen. 

De pilot is vooral gericht op een preventieve aanpak in de gemeenten Maastricht en Sittard/Geleen.  
 
Er is voor gekozen om de jongere centraal te stellen en de omgeving (ouders, school en moskee) te 
betrekken. Deze 3 pijlers zijn elk op hun eigen manier betrokken bij de opvoeding van de jongeren. De 
reacties op de pilot zijn zeer positief en vragen om uitvoering in andere gemeenten bereiken ons. 
 
Voor de komende beleidsperiode wil SMKK dit project verder uitrollen in andere Limburgse 
gemeenten. 
 
Samenwerkingspartners: 
PPM, SMN, moskeeën, onderwijsinstellingen, gemeenten.  
 
 
Maatschappelijke thema’s: 
Actief burgerschap, maatschappelijke participatie en voorkoming van sociaal isolement, sociale 
veiligheid 
 


