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Van de redactie

Samenstelling en
Redactie:
Bestuur SMKK
Marjo Daniels

Dit is al weer het derde Vlugschrift in 2015.
Het jaar vliegt voorbij. De komende maanden
heeft SMKK nog een aantal mooie bijeenkomsten in de planning staan.

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

Allereerst is dat de werkconferentie MENSENRECHTEN EN ZELFBESCHIKKINGSRECHT
op 24 november. Deze bijeenkomst stond
aanvankelijk gepland voor 22 september.
Helaas hebben we deze moeten verzetten.
Het programma op 24 november blijft
hetzelfde van opzet. Op pagina 5 in dit Vlugschrift leest u het programma en hoe u zich
kunt aanmelden.

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.

5 Limburgse vrouwenorganisaties (SMKK,
LKV, KVG, Zij Aktief en FAM!) hebben de
krachten gebundeld in het project Meer
vrouwen in de politiek.
Wie zijn die politiek actieve vrouwen? Wat
vinden ze moeilijk? Waar zijn ze trots op? Hoe
gaan ze om met de mores? Maar ook wat moet
je kunnen en laten om als vrouw te slagen in
een wereld waar fractiediscipline, wandelgangen, media en machismo allemaal een
rol spelen. De uitnodiging en het programma
staan op pagina 8.

Agenda SMKK:
24 november

13.00 uur	Symposium “Mensenrechten en zelfbeschikkingsrecht’, een
recht voor iedereen!”

25 november

19.00 uur

Conferentie “Zorg verandert” in het Keenter Hart in Weert

27 november

19.00 uur

“Biedt vrijwilligerswerk meer kans op werk?”

3 december

17.00 uur

“Over urgentie en kansen” in het gemeentehuis van Beesel

Conferentie kleurrijke pleegzorg op 11 juni 2015
Dhr. Hans Bellaart (Coördinator Portaal Kennisplatform Integratie &
Samenleving van het Verwey Jonker instituut) is als dagvoorzitter aanwezig op
deze conferentie. Op verzoek van SMKK heeft het Verwey-Jonker Instituut een
onderzoek gedaan naar diversiteit in de pleegzorg. Het onderzoek is nog niet
geheel afgerond maar een eerste balans kan worden opgemaakt. Het onderzoek
is in de vorm van een enquête uitgezet bij de 28 pleegzorginstellingen in
Nederland. Niet bij alle organisaties is in de databestanden de herkomst of
religie van de pleegkinderen opgenomen. Opvallend is dat men aangeeft een
tekort aan moslim pleeggezinnen te hebben (45%) terwijl maar een enkele
instelling aan specifieke werving doet. Werving van moslim pleeggezinnen is
niet bij alle pleegzorg organisaties een specifiek actiepunt.

Het onderzoek levert de volgende
aandachtspunten op:
• 	Onbekendheid met fenomeen pleegzorg en bijbehorende procedures
• 	Belangrijk dat hele familie instemt
met pleegzorg
• 	Begeleiding afstemmen op leefwereld pleeggezin
• 	Wervings- en selectieprocedure vergt
veel voorlichting en begeleiding
•	STAP-training: schaamte, niet gewend
aan rollenspel, openheid in de groep,
gevoelige onderwerpen
• 	Eenzijdige motivatie: religie, om kind
niet te laten vervreemden van achtergrond
• 	Matching: herkomst/religie is niet
allesbepalend. De achterliggende
gedachte is om niet alleen te focussen
op het geloof maar op de motivatie
van potentiële pleegouders. De focus
moet liggen op de wens om voor een
kind te willen zorgen (vanuit je hart!).
• 	Openheid van pleeggezin voor achtergronden kind altijd belangrijk.
Na de presentatie van het onderzoek
legt de dagvoorzitter enkele vragen
voor.

Hoe belangrijk is matching van
taal, cultuur en geloof voor de
plaatsing?
Een pleegzorgwerker: “Wie bepaalt
dat belang? Voorop moet staan liefde,
verzorging en veiligheid voor een kind.
Religie, taal en cultuur zijn daarnaast
belangrijk (o.a. voor de ontwikkeling
van een kind) maar hoe bepaal je het
belang? Welke regels kun je daarbij
volgen? Het is lastig om een eendui-

dige regel af te spreken, elke situatie
is anders. Wat wel mogelijk is, is een
gesprek met de ouders van het kind.
Welke aspecten vinden zij belangrijk
voor de opvoeding van hun kind. De
ouders blijven immers in beeld omdat
het doel is dat het kind op enig moment
terug kan naar de eigen ouders”.
Een Marokkaanse vrouw (aanstaand
pleegmoeder) geeft aan dat zij bij voorkeur een islamitisch kind wil opvangen,
van welke afkomst dan ook. Dan is het
voor haar makkelijk, dan hoeft ze niets
anders te doen, dan gelden dezelfde
regels voor dat kind als voor haar eigen
kinderen.
In veel gevallen is bij plaatsing van een
pleegkind het continueren van de religie
wel belangrijk. Meer dan taal en cultuur.
Er kunnen anders problemen ontstaan
over regels, ramadan doen, besnijdenis,
dragen van hoofddoek, invloed van een
ander geloof, etc. Taal is wel belangrijk
bij langduriger plaatsing, om de taal
niet te verliezen. Geef ruimte voor de
religie, cultuur en taal van het kind; stel
je daarvoor open als pleeggezin. Blijf
communiceren met het pleegkind en de
ouders.
Doordat er beperkt moslim pleeggezinnen beschikbaar zijn, komt het in de
praktijk voor dat moslim pleegkinderen
in een niet-moslim pleeggezin terecht
komen. Bij de Limburgse organisaties
Xonar en Rubicon zijn er slechts 4 islamitische gezinnen in hun bestand. In
het belang van het kind is het wenselijk te kunnen matchen op taal, cultuur
en geloof. Meer diversiteit in achtergronden van pleegezinnen is gewenst.

Daarom is het belangrijk in Limburg om
meer moslimpleeggezinnen te hebben
in het bestand. Zodat bij acute nood
snel een gezin gevonden kan worden. In
Limburg wonen niet zoveel Surinaamse
en Antilliaanse gezinnen.

Werving: Hoe gebeurt dit?
SMKK trekt al enkele jaren samen op
met Xonar en Rubicon om islamitische
pleeggezinnen te werven. Dit gebeurt
door het geven van voorlichtingen. Interesse is er zeker; maar zodra de procedure begint te lopen, haken mensen af.
Er heerst een bepaalde angst dat als
je met BJZ in zee gaat, automatisch je
kinderen worden afgepakt. De organisaties proberen tijdens de voorlichtingen
duidelijk de rol van BJZ aan te geven
om daarmee die angst weg te nemen.
De voorlichtingen worden hoofdzakelijk bezocht door de vrouwen. Mannen
bereiken we nauwelijks. Die moeten we
als organisaties er meer bij betrekken.
Bij getoonde interesse is het zaak om
snel “ door te pakken”. Mensen niet in
de wacht laten staan. Gebleken is dat
daardoor kandidaten afhaken. De zgn.
“kaartenbak” is een Westers gebeuren.
Voor moslimgezinnen klinkt het vreemd
dat ze gevraagd worden zich ergens
voor aan te melden, terwijl er nog een
kaartenbak met wachtenden is. Betekent dit dat er dan ook geen concrete
behoefte is?
Aanmelden gebeurt niet automatisch;
het is effectiever als gezinnen rechtstreeks (individueel) benaderd worden.
De moskee is een mogelijke ingang.
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Gezinnen melden zich meestal als
netwerkgezin. Mogelijk is er ook
belangstelling om bestandsgezin te
worden. In de procedure moeten we dit
meenemen en aan de orde stellen.

Selectieprocedure:
Na aanmelding volgt screening. Daar
wordt heel wat gevraagd en dat kan
drempels opleveren: vragenlijsten zelf
invullen met meer dan 100 vragen; huisbezoeken waarvan de doelgroep zich
afvraagt wat dat inhoudt, wat gaat er
gebeuren, filmen in huis (bedreigend);
veel onduidelijkheid dus. Uitleg is
nodig en soms angsten wegnemen. Het
inzetten van sleutelpersonen (buddy’s)
die het vertrouwen genieten van de
eigen gemeenschap werkt goed.
Zorg voor een goede begeleiding van de
gezinnen, zowel voor pleeg- als biologische ouders. De verschillen die er zijn
t.a.v. cultuur, religie en taal vergen tijd,
geduld en interculturele deskundigheid
van begeleiders.
Het aantal hulpverleners met een islamitische achtergrond is zeer beperkt.
Als dat binnen de pleegzorgorganisa-
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ties een andere verdeling krijgt, maakt
het de communicatie met de islamitische doelgroep eenvoudiger. Denk ook
aan het inzetten van studenten (met
een islamitische achtergrond) van HBOopleidingen. Zij kunnen ook verbindingen leggen; kennen de taal, cultuur
en religie.
Door de decentralisatie van de jeugdzorg en de bezuinigingen zijn de instellingen nu niet bezig met het aantrekken
van nieuw personeel. Het bieden van
stageplaatsen kan een overbrugging
zijn waar toch de expertise beschikbaar
is.

Welke rol kan SMKK daarin
vervullen?
In elk geval extra bijeenkomsten organiseren met geïnteresseerde pleegouders
om samen naar de vragenlijst (levensboek) te kijken en uitleg te geven over
de te volgen procedure. Waar mogelijk
in samenwerking met Rubicon en Xonar.
Tijdens de selectieprocedure komt
nadrukkelijker de rol van de mannen (in
het pleeggezin) naar voren. In de voorlichtingen vooral ook deze doelgroep
erbij betrekken.

De praktijk leert ook dat er binnen de
doelgroep gezinnen zijn die een kind
van een ander tijdelijk verzorgen. Dit
gebeurt in het eigen netwerk en buiten
de officiële instanties. Met name deze
gezinnen zijn interessant voor het
bestandsnetwerk.
De recentelijk gehouden voorlichtingsbijeenkomsten in de provincie hebben
wel een pool van belangstellende
pleegouders opgeleverd. Zij staan klaar
om de procedure verder in te gaan. De
diverse vormen van pleegzorg (voor
korte en langere periode/ weekendof vakantie opvang) moeten we meer
onder de aandacht brengen. Dat maakt
de pleegzorg voor de doelgroep toegankelijker.
SMKK wil vooral de insteek kiezen
van preventie; daarvoor is het nodig
de contacten met BJZ te versterken en
de achterban het vertrouwen geven
dat men hier vooral ook terecht kan
voor hulp zonder dat kinderen uit huis
worden gehaald.
We sluiten de bijeenkomst af met enkele
praktijkcasussen waarbij cultuur- en
religieverschillen in een pleeggezin aan
bod komen.

Start Besma Venlo
Als SMKK zijn we trots op onze BESMA groepen. Deelnemers in deze groepen
zijn van vrouwen die 55 jaar of ouder zijn en voorheen in een isolement
verkeerden. Vrouwen en moeders die zich met dit project weer gewaardeerd en
begrepen voelen. Zij krijgen informatie en voorlichting over zaken die zij zelf
belangrijk vinden en waaraan zij behoefte hebben. Natuurlijk is er ook ruimte
voor ontspannende activiteiten.
Na dit project gestart te zijn in Roermond
is er een vervolg in Weert en Heerlen.
In het voorjaar 2015 zijn de voorbereidingen gestart voor een nieuwe groep
in Venlo. Met vrijwilligers is het traject
ingezet en zijn gesprekken gevoerd met
de doelgroep. Het is fantastisch om te
zien hoe enthousiast deze vrijwilligersgroep (12 !) aan de slag is gegaan. In
oktober was het dan zover: het startmoment dat in het teken stond van
het offerfeest. De bijeenkomst is goed
bezocht en de vrouwen (55+) waren
zeer positief over ons project. Zij gaan
in hun omgeving ook andere vrouwen
benaderen voor deelname. Met zo’n
enthousiasme bij vrijwilligers en doelgroep moet BESMA ook in Venlo een
mooi project gaan worden.

Start training mantelzorgers
Het aantal mantelzorgers in onze samenleving wordt steeds omvangrijker. De

Contact

nieuwe wetgeving maakt ook dat we meer dan voorheen de zorg voor elkaar

Voor meer informatie of vragen kan
contact worden opgenomen met:

moeten oppakken. Voor mantelzorg kiezen we niet, het overkomt je. Maar hoe
voorkomen we dat mantelzorgers overbelast raken. Hoe kunnen zij de regie over
hun eigen leven (be)houden”?
Deze vraag staat centraal in de training
die SMKK verzorgt in samenwerking
met het Platform Allochtone Zorgvragers (PAZ) en het Platform Mantelzorg
Limburg (PML).
De opleiding is gericht op (allochtone)
mantelzorgers die zich willen ontwikkelen om lotgenotengroepen op te
zetten. We richten ons op het naar
boven brengen van de eigen kracht van
de deelnemers en het versterken van
deze kracht. Vanuit deze eigen kracht

Stefanie Hehalatu:
stefanie.hehalatu@huisvoordezorg.nl
T 06- 34576990

en ervaringsdeskundigheid kunnen de
mantelzorgers een enorme bijdrage
leveren aan lotgenoten.

Marjo Daniels (SMKK):
daniels.marjo@gmail.com
T 06 52860361

De eerste bijeenkomst (kick off ) stond
vooral in het teken van kennismaking
met elkaar. De trainingen vinden plaats
bij het Huis voor de Zorg in Sittard.

Trudy Habets (PAZ):
g.m.habets45@gmail.com
T 06 29033762

Heb je nog interesse om deel te nemen?
Meld je dan snel door een mail te sturen
naar Stefanie Hehalatu:
stefanie.hehalatu@huisvoordezorg.nl
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Werkconferentie Provincie Limburg
Dinsdag 24 november 2015 van 13.30 - 17.30 uur te Roermond

‘Mensenrechten en zelfbeschikkingsrecht’,
een recht voor iedereen!
‘Mensenrechten en zelfbeschikking‘,
een recht voor iedereen! Maar helaas
voor velen nog een droom. Schrijnende
vormen van geweld en onderdrukking
schenden deze fundamentele rechten:
huwelijksdwang, eergerelateerd geweld, homofobie en andere vormen van
geweld zijn een aantasting van de autonomie en het recht om zelf keuzes te
kunnen maken in het leven. Machtsverhoudingen en afhankelijkheidsrelaties
belemmeren de individuele keuzevrijheid en emancipatie. Het versterken
van de rechtspositie en het bevorderen
van zelfbeschikking is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Ook niets
doen maakt mede schuldig.
Deze provinciale bijeenkomst staat in
het teken van kennisdeling, bespreking
en agendering van zelfbeschikking en
actuele problematiek. Het bespreekbaar maken van genoemde taboes,
vormen van geweld, verbetering van
preventie, effectieve hulpverlening en
borging van expertise is hier essentieel. Uitgangspunt is een integrale
aanpak op lokaal, provinciaal en landelijk niveau waarbij samenwerking en
afstemming essentieel is.

Programma
Werkconferentie Provincie Limburg
Dinsdag 24 november 2015
van 13.30 tot 17.30 uur te Roermond
13.30 uur 	Inloop en ontvangst met koffie/thee
13.45 uur 	Woord van welkom door Bahia Fatara - Stichting Meer Kleur en
Kwaliteit
	Toelichting op programma en thema: Mensenrechten,
zelfbeschikkingsrecht en taboevraagstukken, door de dagvoorzitter
Carla Brugman, politica.
14.00 uur 	Mensenrechten en zelfbeschikkingsrecht: een recht voor iedereen!
	Aanpak van geweld vraagt o.a. kennis, adequate, preventieve
aanpak, ondersteunende procedures en versterking van
rechtspositie.
I nleiding door Ineke Boerefijn, coördinerend beleidsadviseur bij het
College van de Rechten van de Mens
	Nieuws uit Den Haag door Martijn Kraaij, Ministerie van Sociale
Zaken. Actuele ontwikkelingen en plannen.
	Dialoogleiders aan het woord - Landelijke Werkgroep Mudawwanah
	Project: Het bespreekbaar maken van taboeonderwerpen in Limburg.
	Uitreiking van certificaten aan de Dialoogleiders van het project.
15.15 uur Korte pauze

Van harte welkom zijn professionals
en vrijwilligers werkzaam in diverse
sectoren van zorg en welzijn, hulpverlening, veiligheid, sociale/juridische
dienstverlening, wijkteams, bestuurders en beleidsmedewerkers van gemeenten, provincie en andere betrokkenen.
De werkconferentie in Limburg wordt
georganiseerd door de Stichting Meer
Kleur en Kwaliteit en de Stichting
Landelijke Werkgroep Mudawwanah.

15.30 uur 	‘Doodstil’ Over cultuurverschillen en eergerelateerd geweld. Het
Setheater neemt de deelnemers mee in het leven en verhaal van
Aicha.
	Dialoog en actieplannen. Rol van lokale overheden,
professionals, organisaties en burgers m.b.t. preventie en
aanpak van taboevraagstukken in het kader van rechtspositie en
zelfbeschikking.
Afspraken en vervolg.
17.00 uur Napraten met een drankje
17.30 uur Einde bijeenkomst

Plaats:
Zalencentrum ‘De Velderie’
Prins Bernardstraat 1
6043 BG Roermond
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Voor meer informatie kunt u terecht bij:
SMKK: Bahia Fatara,
tel. 06 – 24 57 72 87

Aanmelding per mail:
secretariaatsmkk@gmail.com

Voorlichtingsmarkt over kansrijke sectoren voor
Allochtonen op de arbeidsmarkt
27 november 19.00 uur / Scholengemeenschap Niekee in Roermond
De non-participatie en werkeloosheid
onder allochtonen is hoger dan onder
autochtonen, terwijl werkgevers in
bepaalde sectoren aangeven moeilijk
geschikt personeel te vinden. Hier is
dus sprake van een mis match!
Onder allochtonen bestaat onjuiste
beeldvorming van de sectoren waarin
werkgevers op zoek zijn naar geschikt
personeel. De negatieve beeldvorming
over allochtonen maakt dat zij minder
kans maken op een baan of stageplaats.
Schooluitval is bij allochtone leerlingen/studenten ook hoger dan bij de
autochtonen. De redenen hiervan zijn
o.a. verkeerde studiekeuzes, het niet
vinden van stageplaats om de studie af
te maken en minder betrokkenheid van
ouders bij de onderwijsinstellingen.

Voorlichtingsmarkt
SMKK en PPM organiseren een voorlichtingsmarkt op 27 november om
deze thema’s aan de orde te stellen.

Werkgevers, uitzendbureaus en andere
belangstellenden zijn uitgenodigd zich
te presenteren voor de jongeren en hun
ouders.
Het doel van de bijeenkomst is om de
(arbeids)participatie van allochtone
jongeren te bevorderen. Maar ook om
de negatieve beeldvorming recht te
zetten met betrekking tot allochtonen
als werknemer.
Gericht op werkgevers is het doel om
de instroom te bevorderen in sectoren
waar zij moeilijk aan geschikt personeel
komen. Wat zijn de kansrijke studierichtingen op de arbeidsmarkt?
We besteden aandacht aan:
• wat zijn kansrijke sectoren en wat is
nodig om binnen deze sectoren aan
het werk te komen
• de beeldvorming van de allochtoon
als werknemer
• wat nodig is om allochtonen goed in
te laten stromen.
• Studiekeuze: wat zijn de perspec-

tieven in de toekomst voor de leerlingen/studenten zodat de zij de
juiste keuzes kunnen maken.
• Stageplaatsen: wat zijn de belemmeringen waardoor minder allochtone studenten er in slagen om een
stageplek te vinden dan hun collega’s
autochtonen?
In het eerste gedeelte van de vertellen
enkele rolmodellen uit eigen ervaring.
Hoe hebben zij de kans op een baan
ervaren? Welke knelpunten hebben
zij ervaren? Op welke wijze hebben de
ouders daarin een rol gespeeld c.q. hun
keuze (mede) bepaald? Hoe heeft de
school bemiddeld in het maken van de
keuze? Was het vinden van een stageplaats een makkelijke opgave of juist
niet?
Daarna vragen we de werkgevers,
uitzendbureaus, onderwijs om hierop te
reageren. Waar kunnen zij de jongeren
ondersteunen en wat kunnen de
jongeren vooral zelf doen.

Social Sofa Boshoven
Limburg ontmoet is een initiatief van
SMKK en Jongerenvereniging KPJ
Limburg. Doel van dit project is het
bij elkaar brengen van bewoners in
een wijk, jongeren en volwassenen
van diverse etniciteit, die in hun eigen
buurt een eigen fysieke ontmoetingsplek creëren. Een plek om met elkaar in
gesprek te gaan en te blijven. Doordat
bewoners deze plek zelf creëren, nemen
ze ook de verantwoordelijkheid voor het
onderhoud ervan. Jongeren zetten zich
actief in voor de leefbaarheid van de
wijk.
Dit project is uitgevoerd in de Weerter
wijk Boshoven. Nadat goedkeuring
verkregen was van de gemeente over
de locatie is van start gegaan met het
benaderen van verenigingen in de wijk.
Hieruit is een groep jongeren naar voren

gekomen die met veel enthousiasme
aan de slag zijn gegaan. Zij hebben het
ontwerp gemaakt, dat een symbolische
weergave is van de verenigingen uit
de eigen wijk. Diverse dagdelen in de
periode juni t/m begin september is
er stevig doorgewerkt om het gehele
bankje van mozaïek te voorzien. Er is
gewerkt met glasmozaïek omdat dit
de mogelijkheid biedt tot allerlei felle
kleuren en leuke effecten.
De dagen waarop men druk bezig was
met het mozaïeken kwamen wijkbewoners een kijkje nemen, hielpen enkele
uurtjes mee of kwamen gewoon even
een praatje maken. En dat was nou net
de bedoeling van ons project.
En dan is het bankje klaar! Tijd voor
de officiële onthulling. Hiervoor was
de wethouder van de gemeente Weert

(Geert Gabriëls) bereid gevonden. De
pastoor uit de wijk Boshoven ondersteunde ons project en heeft toegezegd
het bankje in te zegenen.
In het bijzijn van vele wijkbewoners en
belangstellenden heeft de onthulling
plaatsgevonden op 10 september jl. We
mochten veel mooie en complimenterende reacties ontvangen.
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PUBLIEKE MANIFESTATIE
Over urgentie & kansen
WIST JE DAT
Vrouwen vaker het HBO- of
universiteitsdiploma halen,
49% van de vrouwen vrijwilligerswerk
verrichten en twee keer zoveel tijd in
zorgtaken steken.

WIST JE DAT
Na de laatste gemeenteraadsverkiezingen in
mei 2014 heeft Limburg het laagst aantal
vrouwen in de politiek heeft: 21%

HOE GAAN WE HET TIJ KEREN?
Wie zijn die politiek actieve vrouwen? Wat vinden ze
moeilijk? Waar zijn ze trots op? Hoe gaan ze om met de
mores? Maar ook wat moet je kunnen en laten om als
vrouw te slagen in een wereld waar fractiediscipline,
wandelgangen, media en machismo allemaal een rol
spelen.

16.00
16.30
16.35
16.55
17.15
17.30
17.45
18.45

AANMELDEN
Inloop
KLIK HIER
Verwelkoming door dagvoorzitter
Marjanne Wassink
Of e-mail naar
‘Over urgentie en kansen’ door Angely Waajen, wethouder Roermond
info@famnetwerk.nl
Interview met Petra Dassen, burgemeester Beesel
Muzikaal intermezzo, door Wendy van Dooren
Pauze
Marjanne Wassink in gesprek met Petra Dassen
Birgit op de Laak, Katinka Coenen, Kamelya Erturk en Carla Brugman
Afsluiting met een informele netwerkborrel

Gemeentehuis Beesel 3 DEC 2015

Programma 3 dec Gemeentehuis Beesel
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