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Informatie nodig? 
Wilt u op een of 
meerdere artikelen 
reageren, dan kunt u 
contact opnemen met 
SMKK:

T  06 24577287
E  infosmkk1@gmail.com 
I www.smkk.nl 

Postadres: 
Raadhuispark 2
6191 AG  Beek

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

We zijn al weer 2 maanden van het nieuwe 
jaar aan de slag. Een jaar met een uitgebreid 
werkplan met een grote variatie aan activi-
teiten. Allereerst natuurlijk de verkiezingen 
van Provinciale Staten die op 18 maart plaats-
vinden. Samen met PPM en PAZ organiseert 
SMKK meerdere voorlichtingsbijeenkomsten 
om de achterban informatie te geven. Waarom 
is het belangrijk om te gaan stemmen? Wat 
doet Provinciale Staten? We horen nog vaak 
dat die taken niet bekend zijn. 

Uiteraard besteden we in 2015 weer aandacht 
aan de pleegzorg.  Met Xonar en Rubicon is 
een samenwerking aangegaan die we graag 
voortzetten. We gaan in nieuwe groepen 
voorlichting geven. De aandacht zal meer dan  
voorheen liggen bij de crisisopvang. 
Op 28 mei organiseert SMKK in de Oranjerie in 
Roermond een pleegzorg conferentie. Nadere 
informatie hierover volgt binnenkort.

Onze BESMA groepen zijn met een nieuw 
programma gestart zowel in Roermond, Weert 
als in Heerlen. De vrijwilligers hebben in 

overleg met de vrouwen een mooi en divers 
programma gemaakt. De eerste contacten 
zijn gelegd voor het opzetten van een nieuwe 
groep in Venlo. 

Tot slot kunnen we als SMKK niet om de 
actualiteit heen. We lezen het dagelijks in de 
media: radicalisering. Als provinciale orga-
nisatie moeten we iets gaan doen voor onze 
achterban, die signalen afgeeft en zich grote 
zorgen maakt. Samen met PPM (Provinciaal 
Platform Minderheden) en de LIR (Limburgse 
Islamitische Raad) en de Provincie Limburg 
hebben we de handen ineen geslagen om 
radicalisering onder moslimjongeren eerder 
te signaleren. De beeldvorming die nu is 
ontstaan, zet moslims in een onjuiste hoek. 
Terwijl het overgrote deel niets op heeft met 
extremisme.  De provincie heeft – in overleg 
met de 3 organisaties – een persbericht opge-
steld waarin de samenwerking is aangekon-
digd. 
Dit persbericht is gelukkig in de media veel 
gepubliceerd. De eerste stappen om te komen 
tot een actieplan zijn inmiddels gezet.
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Beste lezer,
Een nieuw jaar, dus ook een nieuw elan. 
Voor u ligt het eerste Vlugschrift van 2015. 
In deze uitgave vindt u informatie over de 
voorbereidingen van allerlei activiteiten die 
de komende periode op onze kalender staan. 
Het belooft weer een bruisend en kleurrijk 
jaar te worden o.a. door samenwerking met 
andere maatschappelijke organisaties. Alle-
maal organisaties waar mensen zich met hart 
en ziel inzetten en waar me met zijn allen ook 
heel trots op mogen zijn. Er zijn zeker nog 
zorgen maar met een positieve instelling van 
eenieder kunnen we die samen aanpakken.

We merken al dat het ’s avonds weer langer 
licht is; de lente laat al van zich horen. In deze 
lente vinden ook de provinciale staten verkie-
zingen plaats en wel op woensdag 18 maart. 
Animo voor deze verkiezingen is vaak gering, 
maar stemmen voor deze staten is heel 
belangrijk. Indirect kiezen we nl op 18 maart 
ook de Eerste Kamer, die vaak een doorslag-
gevende stem heeft bij het aannemen van 
wetten. Laat uw stem dus niet verloren gaan!

Bahia Fatara
Voorzitter



2

Waarom is het belangrijk om uw 
stem uit te brengen?
U heeft dan invloed op er in de provincie 
gebeurt. Maar wat doet de provincie 
eigenlijk? Waar nemen Provinciale 
Statenleden besluiten over? Kortweg 
kunnen we die verdelen in 7 hoofd-
taken. 

1.	 	Duurzame	ruimtelijke	ontwikkeling,	
waaronder	waterbeheer	

  De Provincie bepaalt hoe onze 
omgeving is ingericht, door te 
besluiten waar bedrijven, windmo-
lens, natuurgebieden en woning-
bouw mogen komen. 

Verkiezingen Provinciale Staten

Op woensdag 18 maart 2015 vinden de Provinciale Staten verkiezingen plaats. 

We kiezen dan in Limburg 47 Statenleden. Provinciale Staten in Limburg 

noemen zich het Limburgs Parlement. Zij zijn de volksvertegenwoordigers van 

de provincie en vormen het algemeen bestuur van de provincie. Zij bepalen 

in hoofdlijnen het beleid van de Provincie en controleren Gedeputeerde 

Staten, vergelijkbaar met de gemeenteraad in de gemeenten. Het college van 

Gedeputeerde Staten bestuurt de provincie dagelijks en is verantwoordelijk 

voor de uitvoering van het gekozen beleid, vergelijkbaar met het college van 

burgemeester en wethouders in de gemeente.

woensdag 18 maart
limburgkiest2015.nl    

2.		 Milieu,	energie	en	klimaat	
  De Provincie zorgt er voor dat de 

omgeving veilig en schoon is.

3.		 Vitaal	platteland	
  Provincie  bepaalt hoe het landelijke 

gebied er uit ziet. Zij ondersteunen 
bijvoorbeeld projecten voor het 
versterken van natuur, recreatie, 
landbouw. 

 
4.		 	Regionale	bereikbaarheid	en	

regionaal	openbaar	vervoer	
  Goed openbaar vervoer in de 

provincie is van groot belang  van 
alle burgers. De provincie ziet toe 
op een goed regionaal openbaar 
vervoer. 

 
5.		 Regionale	economie	
  Goede werkgelegenheid! De Provin-

cie maakt het voor bedrijven moge-
lijk om zich in regio te kunnen 
vestigen. En zorgt ervoor dat deze be- 
drijven goed bereikbaar zijn. 

  De Provincie zoekt samenwerking 
met universiteiten, hogescholen en 
onderzoeksinstellingen om kennis 
en kunde voor de provincie te 
behouden. 

 
6.	 	Culturele	infrastructuur	en	

monumentenzorg	
  De Provincie is verantwoordelijk 

voor monumentenzorg en cultuur-
educatie voor jongeren en onder-
steunt gemeenten bij taken op het 
terrein van erfgoed en archeologie.

7.		 Kwaliteit	van	het	openbaar	bestuur	
  De Provincie zorgt voor een goed 

openbaar bestuur op lokaal niveau 
(gemeenten). Zo heeft de Commis-
saris van de Koning een rol bij burge-
meestersbenoemingen.

  Provincies zijn op meerdere 
terreinen toezichthouder op de 
gemeenten. Zo wordt bijvoorbeeld 
toezicht gehouden op de gemeente-
financiën.

PPM, SMKK en PAZ organiseren op de 
zondagen 1, 8 en 15 maart voorlich-
tingsbijeenkomsten over de Provin-
ciale Staten verkiezingen verspreid 
over de provincie. In deze bijeenkom-
sten willen we onze achterban het 
belang om te gaan stemmen duide-
lijk maken. 
U bent welkom deze bijeenkomsten 
bij te wonen.

Data:
1 maart  Donderie 

Donderbergwerg 47 
Roermond

8 maart  Zaal Peri  
Tegelseweg 136 
Venlo

15 maart  Moskee 
Weustenraadstraat 2 
Maastricht 

De bijeenkomsten starten telkens 
om 13.30 uur. 
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Profielschets kandidaten:
•	 	Nederlands	kunnen	schrijven,	lezen	

en	spreken;
•	 	Onderzoekend	en	leergierig	zijn;
•	 	Kunnen	reflecteren	op	het	eigen	

handelen	en	op	zichzelf	als	persoon;
•	 	Willen	en	kunnen	vertellen	over	je	

ervaringen	en	daarin	verdieping	
aanbrengen;

•	 	Open	kunnen	luisteren,	dat	wil	
zeggen	zonder	oordeel	of	eigen	
mening	over	hoe	het	moet;

•	 	Bestaande	gewoonten	in	denken	
en	doen	signaleren	en	ter	discussie	
willen/durven	stellen;

•	 	Bereid	zijn	om	samen	te	willen	
werken	met	andere	(interne	en	
externe)	trainers,	begeleiders	en	
ervaringsdeskundige	vrijwilligers;

•	 	Oog	hebben	voor	organisatie-	en	
groepsprocessen.	Men	moet	in	staat	
zijn,	zonder	van	de	visie	van	het	
project	af	te	wijken,	te	werken	met	
de	deelnemende	organisaties.

Welke beschikbaarheid is nodig?
Het opleidingstraject van 5 dagdelen zal 
plaatsvinden in april- juni 2015. Gedu-
rende deze periode wordt de vrijwilliger 

opgeleid om een presentatie (commu-
nicatie) te geven voor groepen en zich 
inhoudelijk voor te bereiden  op bijv. 
thema’s als de WMO, Verantwoordelijk-
heid en Zeggenschap en het keukenta-
felgesprek. Tegelijkertijd zal de cursist 
hetgeen geleerd wordt binnen een 
werkplek, denk hierbij bijvoorbeeld aan 
inloophuizen, zelfregiecentra en wijk-
steunpunten, buurthuizen, in de prak-
tijk gaan brengen.

Gedurende deze periode zal dit een 
tijdsinvestering van ongeveer 4 uur per 
week vragen van de kandidaat. 

Randvoorwaarden
•	 	Aanmelden kan door een cv te sturen 

naar: Stefanie Hehalatu
 stefanie.hehalatu@huisvoordezorg.nl
•	 	Aanmelden kan t/m 1 april 2015
•	 	De intakegesprekken vinden plaats 

op 7,8,9 april
•	 	De Kickoff bijeenkomst voor de 

vrijwilligers zal plaatsvinden op  
16 april, van 9:30 – 12:30 uur. 

•	 	Bij definitieve deelname zal er 
een vrijwilligerscontract getekend 
worden.

•	 	5 dagdelen beschikbaar voor de 
training

•	 	Reiskosten kunnen worden 
gedeclareerd binnen het project.

Certificaat
Nadat de deelnemers het opleidings-
traject voor ervaringsdeskundige vrij-
williger hebben doorlopen zal het Huis 
voor de Zorg een certificaat uitreiken. 

Contact
Voor meer informatie of vragen kan 
contact worden opgenomen met:
Huis voor de Zorg, Stefanie Hehalatu, 
projectleider/adviseur
stefanie.hehalatu@huisvoordezorg.nl 
of 06- 34576990

Deze	 profielschets	 is	 bedoeld	 om	 een	
zo	duidelijk	mogelijk	beeld	te	schetsen	
over	 wat	 de	 opleiding	 tot	 vrijwilliger	
inhoudt	 en	 welke	 eisen	 dit	 stelt	 aan	
de	 deelnemer.	 Kandidaten	 worden	
na	 aanmelding	 via	 intakegesprekken	
geselecteerd.

WIJ ZOEKEN: vrijwillige (ouderen) adviseurs 
voor de training om voorlichting te geven aan mantelzorgers en cliënten 

Het Huis voor de Zorg wil samen met het Platform Allochtone Zorgvragers (PAZ), 

Stichting Meer Kleur en Kwaliteit (SMKK), Provinciaal Platform Minderheden 

(PPM) en Platform Mantelzorg Limburg (PML) vrijwilligers trainen om cliënten 

en mantelzorgers te informeren en te trainen hoe zij regie over hun eigen leven 

kunnen (be)houden. Voor de werving van de deelnemers is een profielschets 

opgesteld.

Agenda SMKK:
15 maart 13.30 uur voorlichtingsbijeenkomst Provinciale Verkiezingen Maastricht, Weustenraadstraat 24
22 maart 13.30 uur voorlichting pleegzorg Trajekt, Edisonstraat 4, Maastricht
29 maart 13.30 uur voorlichting pleegzorg Venlo
12 april 13.30 uur voorlichting pleegzorg Donderie Roermond
28 mei 13.00 uur conferentie Pleegzorg voor hulpverleners Oranjerie Roermond
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De voorbereidingen voor de 4e 

BESMA groep zijn van start gegaan. 

Na Roermond, Weert en Heerlen 

volgt VENLO. BESMA richt zich op 

alle vrouwen van 55 jaar en ouder. 

Heeft u interesse om deel te nemen 

aan de activiteiten in deze groep 

of kent u in uw omgeving vrouwen 

die wellicht geïnteresseerd zijn, 

neem dan contact met ons op. 

Dat kan via email infosmkk1@

gmail.com of telefonisch met onze 

contactpersoon Mw. Z. Ramdani  

(06 26553979). 

Voor de begeleiding van de groep 
in Venlo zijn we ook op zoek naar 
vrijwilligers die samen met ons de 
activiteiten organiseren. Heeft u inte-
resse om als vrijwilliger met ons de 
schouders onder dit nieuwe project 
te zetten, neem dan ook contact met 
ons op. 

Nieuwe 
Besmagroep 
van start

POLITIEK,  
DAT BEN 

JIJ! 

Politiek  
       
 

 
 
 
 
 
  

gaat ook jou aan! 

Politieke Netwerkbijeenkomst 
Woensdagavond 15 april, 19.00u – 21.00 in het Bibliocenter  in Weert. 
 
Tijdens deze netwerkbijeenkomst gaan vrouwelijke gemeenteraadsleden van 
verschillende politieke signatuur in gesprek met deelnemers over zaken op de 
gemeentelijke agenda die voor vrouwen van belang zijn; zo geven de tafelpartners 
elkaar wederzijds input.  
 

 
Programma 

 Opening en toelichting op het programma  
 Informatie over de op te zetten politieke kweekvijver en ervaringen 
 Inleiding op de 2 thema’s 
 Gespreksronde met deelnemers en politica’s 
 Wat nemen we mee? 

 
Met de overgang van verzorgingsstaat naar 
participatiesamenleving wordt de zorgvraag van 
burgers steeds groter. Daarnaast hebben 
gemeenten vanaf 1 januari nieuwe taken bij 
gekregen op het gebied van zorg, jeugd en werk. 
Dit worden de drie decentralisaties in het sociaal 
domein genoemd. Welke veranderingen komen 
er op ons af als gevolg van de decentralisaties?  
Wat kunnen en mogen we van elkaar 
verwachten? 

Aanmelden is verplicht (slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar) & uiterlijk vóór 6 april  2015 via 
info@famnetwerk.nl of  0475 33 24 91 

 

Social Media
SMKK is sinds kort ook te  volgen via Facebook. Wil je onze activiteiten en nieuws 
volgen, kijk dan eens op deze pagina. Wij horen graag jullie reacties.

Als maatschappelijke organisatie neemt SMKK ook deel aan de website 
www.maatschappelijknetwerklimburg.nl
Op deze site vindt je digitale informatie van, voor en door de maatschappelijke 
organisaties in Limburg.


