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Deze uitgave komt 
tot stand dankzij een 
financiële bijdrage van 
de Provincie Limburg.

50 jaar migratie 
Op 14 mei 2019 is het een halve eeuw geleden dat Nederland en Marokko een wervingsverdrag 

ondertekenden waarin de Marokkaanse arbeidsmigratie naar Nederland officieel werd 

geregeld. In het licht van deze historische gebeurtenis organiseert het Landelijk Platform 

“Halve Eeuw Marokkaanse Migratie, een Gedeelde Geschiedenis” gedurende het hele jaar 

een reeks activiteiten om stil te staan bij deze bijzondere geschiedenis. SMKK participeert 

in de werkgroep en coördineert samen met het Provinciaal Platform voor Diversiteit het 

Limburgse “onderdeel”. 

Met deze viering willen de organisatoren 
Nederlanders, met en zonder migratieach-
tergrond, kennis laten maken met de rijke en 
gevarieerde geschiedenis van Marokkanen in 
Nederland. Het is ook een gedeelde geschie-
denis, die voor velen helaas onbekend is. Dit 
geldt voor Nederlanders in het algemeen, 
maar ook voor veel nakomelingen van de 
eerste generaties Marokkaanse Nederlanders 
in het bijzonder. 

Van arbeidsmigrant tot Nederlands 
staatsburger
Er is veel veranderd tussen 1969 en 2019. Was 
er in 1969 nog sprake van een paar duizend 
Marokkaanse arbeidsmigranten in Nederland, 
in 2019 telt Nederland circa 400.000 burgers 
met een Marokkaanse achtergrond. Boven-
dien is de status van Marokkanen in Neder-
land veranderd van tijdelijke arbeidsmigrant 
naar Nederlands staatsburger met rechten 
en plichten. Deze verandering is niet zonder 
slag of stoot gegaan, getuige de maatschap-
pelijke en politieke debatten over integratie 
en burgerschap ook vandaag de dag nog. In 
onze ogen wordt de aanwezigheid en positie 
van Marokkaanse Nederlanders vooral gepro-
blematiseerd met als gevolg een negatief en 
eenzijdig beeld. Met allerlei initiatieven ter 
gelegenheid van “Halve eeuw Marokkaanse 
Migratie, een Gedeelde Geschiedeniswillen 
we tegenwicht bieden tegen de heersende 
beelden. 

Tentoonstelling
In “Halve eeuw Marokkaanse Migratie, een 
Gedeelde Geschiedenis” staat een reizende 
tentoonstelling centraal. Hierin wordt de 
geschiedenis verteld aan de hand van opgete-
kende verhalen van Marokkaanse migranten 
en hun nakomelingen, foto’s en audiovi-
sueel materiaal, oude gebruiksvoorwerpen, 
posters, brochures en publicaties. Dit archief-

materiaal is afkomstig uit het archief van 
instellingen, Marokkaanse organisaties en 
individuen. Ook komen de verhalen aan bod 
van Marokkaanse Nederlanders uit politiek, 
sport, kunst- en schrijfwereld en de bijdrage 
van autochtone Nederlanders die vanaf het 
begin betrokken waren bij de participatie en 
emancipatie van deze nieuwe Nederlanders. 
In de tentoonstelling komt niet alleen de 
migratiegeschiedenis aan de orde, maar 
bijvoorbeeld ook de gezamenlijke sociale 
strijd tegen kernwapens en racisme in Neder-
land. Hierdoor wordt deze onderbelichte 
gedeelde geschiedenis in woord en beeld 
weergegeven. De opening van de tentoon-
stelling vindt plaats op 22 maart in de Duif in 
Amsterdam. Als lancering is bewust gekozen 
voor deze kerk. Hier vond in 1975 de honger-
staking plaats van een groep Marokkanen, 
die de legalisatie van hun verblijf eisten. Na 
Amsterdam trekt de tentoonstelling door het 
land.

Andere activiteiten 
Rondom deze reizende tentoonstelling 
worden veel activiteiten op lokaal en landelijk 
niveau gehouden. Er wordt stilgestaan bij de 
bijdrage van de eerste generatie, de rol van de 
Marokkaans Nederlandse vrouw, jongeren in 
hun identiteit en burgerschap, solidariteit van 
actiegroepen voor de sociale strijd etc..
Verder wordt op 14 mei, de datum van de offi-
ciële ondertekening van het wervingsverdrag 
tussen Marokko en Nederland, een ceremo-
niële bijeenkomst in Amsterdam gehouden. 

In Limburg zijn er diverse activiteiten 
rondom dit jubileum. 
Exacte data en locaties vindt u op onze 
website www.smkk.nl en www.migratie50.nl 
en onze social media. 
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Verandering 
van spijs doet 
SPREKEN!
SMKK en PPD hebben weer de 
voorbereidingen in gang gezet 
-  in samenwerking met de politie 
Limburg - om diverse Iftars in 
de provincie te organiseren. Na 
2 succesvolle jaren zijn we erg 
enthousiast voor het vervolg. De 
eerste bijeenkomst met de basis-
teams van de politie in Limburg 
beamen dit enthousiasme. We 
hopen wederom op mooie bijeen-
komsten in de “huizen” van de 
politie. Het organiseren van de 
iftars is mogelijk dankzij de steun 
van de Provincie Limburg. 

Het doel van de Iftars is om 
mensen met elkaar in verbinding 
te brengen, met elkaar in gesprek 
gaan (Saamhorigheid met een 
hoofdletter S) . We streven naar 
een opkomst met een mooie diver-
siteit. Niet alleen qua herkomst of 
religie maar ook man/vouw, jong/
oud en vakgebied. 
Dit jaar besteden we speciale 
aandacht aan de "roze" iftar.

De voorlopige data zijn: 
7 mei:  Roermond
9 mei:  Venray
13 mei:  venlo
14 mei:  Kerkrade 
16 mei:  Heerlen
20 mei:  AVIM
22 mei:   Brunssum/Landgraaf
23 mei:  Sittard
27 mei:  Maastricht 
28 mei:  MCC meldkamer/
 servicecentrum

Check onze website en social 
media voor de exacte locaties 
en mogelijkheid tot aanmelding. 
Vanaf eind april zijn deze gege-
vens beschikbaar. 

Internationale Vrouwendag
In het kader van Internationale Vrouwendag was SMKK op 2 bijeenkomsten in 
Noord-Limburg te gast.

Zondag 10 maart vond in Venray het evenement “Kleur & Kracht” plaats. SMKK 
heeft daar een van de workshops verzorgd. Met een groep van 8 vrouwen is in het 
kader van ons project taboe besprekingen een dialoog gevoerd. Het was een mooi 
evenement in de Venrayse schouwburg met diverse stands, workshops, acts. 

Op zaterdag 9 maart vond in Peel en Maas een 
activiteit plaats die in het teken stond van “verbin-
ding en kennismaking”. Een groep vrouwen nam 
het initiatief om tot een nieuwe vrouwengroep te 
komen. SMKK bestuurslid Trudy Habets trok de 
keuken in en verraste met een bijzonder gerecht. 
Ook de initiatiefnemers zelf toverden overheer-
lijke gerechten tevoorschijn. Onder het genot van 
deze lekkernijen werden door de 70 aanwezige  
vrouwen contacten gelegd en vernieuwd. Het was 
mooi om te zien dat zoveel vrouwen van diverse 
herkomst (Turks, Marokkaans, Somalisch, Syrisch, 
Afghaans, Moluks en Nederlands) zoveel gemeen 
hebben. 

De vrouwen willen vaker bij elkaar komen. Een kleine groep zal zich gaan buigen 
over hoe zij een organisatie kunnen opzetten en welke activiteiten ze samen met de 
vrouwen gaan uitvoeren. SMKK en PAZ zullen hen daarbij ondersteunen.



Kweekvijver

Sluit je dan aan bij de kweekvijver Meer Vrouwen in de Politiek. 
Op 9 april starten we met een informatieve bijeenkomst. 
Die middag zijn we te gast in het gemeentehuis van Heerlen waar wethouder 
Adriane Keulen (voormalig deelnemer aan de kweekvijver) ons verwelkomt. 
Het programma start om 16.00 uur. Na een inleiding kunt u deelnemen aan 
een inspirerende en uitdagende workshop van Debat.Nl. 
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Wil jij als vrouw in de politiek het verschil maken? 
Wil jij invloed uitoefenen op besluitvorming? 
Wil jij je positie versterken in je werk?

 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANISATIE 
 
Stichting FAM!   Stichting Meer Kleur en Kwaliteit Minderbroederssingel 44 Poststraat 8 -10 6041 KK Roermond   6135 KR Sittard T: 0475 332491   T: 06 24577287 E: info@famnetwerk.nl  E: info@smkk.nl W: www.famnetwerk.nl W: www.smkk.nl   

 
INFORMATIE 
 
Charlotte van Dijk  
cvandijk@famnetwerk.nl  / 06 51151555    
Marjo Daniels 
mdaniels@smkk.nl  /  06 52860361  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
          KWEEKVIJVERTRAJECT   
 

 
 
 
 
 
 
 

       WIL JIJ ALS VROUW IN DE POLITIEK HET VERSCHIL MAKEN       WIL JIJ INVLOED UITOEFENEN OP BESLUITVORMING        WIL JIJ JE POSITIE VERSTERKEN IN JE WERK  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ontdek hoe het politieke krachtenveld eruit ziet 

Train vaardigheden waardoor je zelfbewust  
je (politieke) positie uitoefent 

 
 
FAM! en SMKK bieden van mei tot en met november een zestal 
bijeenkomsten aan waar theoretische kennis over het politieke systeem, 
interactieve competentieversterkende trainingen en verhalen uit de praktijk 
van politica’s worden gecombineerd. 
 
LOCATIE 
Roerpoort Business Center, Boven de Wolfskuil 3 Roermond/Herten;  
gelegen aan de A73. 
 
TIJD  
Telkens op een zaterdag van 10.00 uur tot 13.30 uur met een lunch. 
 
INVESTERING 
De cursuskosten voor de 6 bijeenkomsten (6 lesdagen incl. studiematerialen 
en lunch) bedragen € 150, - . 
€ 200, - indien de werkgever of politieke partij betaalt. (De diensten van FAM! 
zijn vrijgesteld van BTW) 
 
 
AANMELDING 
info@famnetwerk.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           PROGRAMMA KWEEKVIJVERTRAJECT 

2019 
 
 
Za 11 mei Politiek, een vak apart. Over het leveren van een bijdrage aan 

de samenleving, over zelfontwikkeling en het netwerk 
vergroten. Marianne Smitsmans wethouder Roermond.  

 Workshop Ontspannen presenteren Ilona Eichhorn 
 

Za 15 juni Hoe werkt de gemeente? Wat zijn verantwoordelijkheden 
taken en rollen van de raad- wethouders-burgemeester. Over 
de kaderstellende en controlerende taak van een raadslid. 

  Adriane Keulen wethouder Heerlen 
Workshop Jezelf profileren? Beeld zegt meer dan 1.000 
woorden Marjanne Wassink journaliste, mediatrainer 

  
Za 29 juni Politiek actief bij de provincie. Wat doet de provincie? 
  Hoe werkt de besluitvorming binnen de provincie? 
  Aleida Berghorst Statenlid provincie Limburg 
 Workshop Overtuigend Debatteren Ilona Eichhorn 
 
Za 7 sept Zicht op politieke partijen aan de hand van actuele 

onderwerpen. 
 Workshop Hoe sta ik de media te woord? Wat moet ik doen 
als ik een microfoon onder mijn neus krijg? Wat zeg ik wel en 
wat niet? Marjanne Wassink  

 
Za 5  okt Over ethiek en populisme. Als politica heb je misschien wel 

meer dan ooit te maken met meningen die van dag tot dag 
kunnen verschillen. Hoe blijf je dichtbij jezelf staan en én blijf 
je toch in verbinding met je kiezers? Elisa Hoeijmakers-
Kruiper 

 Workshop Bewust beïnvloeden Ilona Eichhorn 
 
Za 2  nov De plaats van het Waterschap in het Nederlandse politieke 

bestel  
` Workshop Profileren met Social Media Heidy Amory 

 Do 14 nov  Certificaatuitreiking

 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANISATIE 
 
Stichting FAM!   Stichting Meer Kleur en Kwaliteit 
Minderbroederssingel 44 Poststraat 8 -10 
6041 KK Roermond   6135 KR Sittard 
T: 0475 332491   T: 06 24577287 
E: info@famnetwerk.nl  E: info@smkk.nl 
W: www.famnetwerk.nl W: www.smkk.nl  
 
 
INFORMATIE 
 
Charlotte van Dijk  
cvandijk@famnetwerk.nl  / 06 51151555   
 
Marjo Daniels 
mdaniels@smkk.nl  /  06 52860361 
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Ontdek hoe het politieke
krachtenveld eruit ziet

Train vaardigheden waardoor je 
zelfbewust je (politieke) positie 

uitoefent

FAM! en SMKK bieden van mei tot en met 
november een zestal bijeenkomsten aan 
waar theoretische kennis over het poli-
tieke systeem, interactieve competentie-
versterkende trainingen en verhalen uit 
de praktijk van politica’s worden gecom-
bineerd.

LOCATIE
Roerpoort Business Center,
Boven de Wolfskuil 3 Roermond/
Herten; gelegen aan de A73.

TIJD 
Telkens op een zaterdag van 10.00 uur 
tot 13.30 uur met een lunch.

INVESTERING
De cursuskosten voor de 6 bijeenkom-
sten (6 lesdagen incl. studiematerialen 
en lunch) bedragen € 150, - .
€ 200, - indien de werkgever of poli-
tieke partij betaalt. (De diensten van 
FAM! zijn vrijgesteld van BTW).

AANMELDING
info@famnetwerk.nl 
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Hofjeswonen: zelf je woonbehoefte invullen

heid neemt voor je leven en je omgeving. 
In Weert deden dat zes enthousiaste 
50-plussers met diverse culturele achter-
gronden. Zij werkten het idee van hofjes-
wonen verder uit. Op grond van hun 
wensen vertaalde een architecte het idee 
in een ontwerp. Nadat eind vorig jaar de 
provincie subsidie toezegde, wordt nu 
gezocht naar de juiste locatie om het 
hofje te realiseren, ervan uitgaande dat 
de gemeenteraad later dit jaar eveneens 
positief besluit.

“Het betreft mensen van verschillende 
culturele achtergronden. Een vaste groep, 
die regelmatig bij elkaar komt,” aldus 
Chantal Saes. Zij begeleidt het project. 
“Het gaat om tien woningen voor tien tot 
twintig mensen van 50 jaar of ouder. Op 
basis van dit burgerinitiatief hebben ze 

Hofjeswonen – wonen in een huis aan 
een hofje - is de woonvorm waar vooral 
mensen met een niet-westerse cultu-
rele achtergrond boven 45 jaar zich 
happy voelen. Dat blijkt uit een eerder 
onderzoek naar de behoefte onder hen 
aan alternatieve woonvormen. 
Er is groot gebrek aan betaalbare 
levensloopbestendige huurwoningen 
in Limburg. Om in die behoefte te voor-
zien, komen er dus ook kleinschalige 
hofjes, waarbij wederkerigheid, verbin-
ding en participatie centraal staan. Te 
beginnen in Weert.

Het mooie aan hofjeswonen is dat 
de bewoners hun woonbehoefte zelf 
invullen. Zelf doen dus, aansluitend bij 
het idee van de participatiesamenle-
ving, waarin je zelf verantwoordelijk-

aandacht gevraagd voor hun behoefte 
aan deze woonvorm. Het is een multicul-
tureel plan, waar dus ook Nederlanders 
zonder migratieachtergrond gebruik van 
kunnen maken. Zodra er groen licht komt 
voor de locatie, start de bouw.” 

Elders in het land zijn er wel meer alter-
natieve woonvormen, maar dat zijn 
heel vaak koopwoningen. Het project 
in Weert is uniek in Nederland, omdat 
het zich richt de sociale huursector en 
het pleit voor een andere manier van 
samen leven. Ook woningcorporatie 
Wonen Limburg is enthousiast over 
deze nieuwe manier van samenleven op 
basis van een burgerinitiatief en heeft 
het project onder de aandacht gebracht 
van de gemeente Weert, die het met 
open armen ontving.

SMKK participeert in de stuurgroep die het concept hofjeswonen in Limburg concreet gaat werken. De stuurgroep is een 

samenwerkingsverband van het Platform Allochtone Zorgvragers (PAZ), SMKK, PPD Limburg, Wonen Limburg Weert. 

Na eerst onderzoek te hebben gedaan naar de specifieke woonbehoeften van ouderen met een migratie-achtergrond, 

kunnen de plannen nu uitgewerkt worden. Hoever zijn we nu? 

Dialoogleid(st)ers gezocht!
•  beschikken over zelfkennis, bewust 

zijn van eigen positie en relatie met 
de doelgroep; 

•  die kennis hebben van de doel-
groep, ervaring en affiniteit met hun 
achterban; 

•  die de taal van betreffende groepen 
spreken, de Nederlandse taal schrif-
telijk en mondeling beheersen; 

•  die ervaring hebben in het werken 
met groepen, methoden en presenta-
ties;

•  die beschikken over sociale/commu-
nicatieve vaardigheden, zelfstandig 
en in teamverband kunnen werken; 

•  die zicht hebben op voorzieningen/
hulpverlening in de eigen regio en 
kunnen verwijzen; 

•  die flexibel zijn, willen/kunnen reizen 
en bijeenkomsten willen geven in de 
regio; 

•  die voldoende tijd hebben voor trai-
ning/intervisie en voor het uitvoeren 
van de dialoogbijeenkomsten.

 

Wat bieden wij?
•  Training/deskundigheidsbevorde-

ring om deze thema’s in groepen 
te bespreken.

•  Kennis en informatie op het gebied 
van taboeonderwerpen en ontwik-
kelingen. 

•  Een gerichte training in combinatie 
met praktijk met certificaat, deel-
name aan landelijk project van 
OCW: Verandering van binnenuit 
én praktijkervaring.

•  Ondersteuning bij de uitvoering 
van dialoogbijeenkomsten en 
intervisie. 

•  Vergoeding voor de voorberei-
ding/uitvoering van dialoogbij-
eenkomsten. 

Voor meer informatie 
neem contact met ons op: 
06 24577287 of 
info@smkk.nl

Voor vrouwen en mannen die een 
training willen volgen en werken als  
dialoogleider om taboeonderwerpen 
en rechtspositie bespreekbaar te 
maken  binnen migranten- en vluch-
telingengroepen in het kader van het 
project  ‘Verandering van binnenuit’.

De alliantie ‘Verandering van 
binnenuit’ heeft tot doel veilig-
heid, gelijkheid en acceptatie van 
vrouwen en LHBTI’s (lesbische 
vrouwen, homoseksuele mannen, 
biseksuelen, transgender- en inter-
sekse personen).

Wat vragen wij ? 
Dialoogleiders zijn personen 
•  die werken vanuit het perspectief 

van emancipatie, participatie en 
zelfbeschikking en LEF hebben 
zich uit te spreken over taboes in 
groepen;

•  voldoende kennis hebben van 
taboeonderwerpen en actuele 
ontwikkelingen; 


