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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  info@smkk.nl 
I www.smkk.nl 

Postadres: 
Poststraat 8-10
6135 KW  Sittard

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

N o v e m b e r
2 0 1 9

5 6

Vergeet niet om je CV mee te 
nemen!

Kom ook en vind
direct een baan!

BANENMARKT!
Donderdag 14 november 2019
Loop binnen tussen 10.00 en 12.30 uur!
Trefcentrum Edisonstraat 4 in Maastricht.

Iedereen is welkom en de toegang is gratis
Gericht op Limburgse (allochtone) werkzoekenden
Ondernemers en HR-managers uit Limburg zijn opzoek 
naar jou!

Naast bedrijven met vacatures zijn er mogelijkheden 
voor leerwerkplekken, stageplekken,
vrijwilligerswerk EN kun je enkele workshops volgen

Contact:
Marjo Daniёls
06 52860361

Agenda
5 november 
Informatie-ochtend “opvoeding” in de Turkse moskee Roermond

14 november 
Banenmarkt in het Trefcentrum Maastricht 

24 november 
De werkende mantelzorger in het zonnetje

18 december 
Afsluiting kweekvijver Meer Vrouwen in de Politiek

(zie www.smkk.nl voor informatie over tijden en locaties) 

Halve eeuw Marokkaanse migratie; 
een gedeelde geschiedenis

Van arbeidsmigrant tot Nederlands staatsburger
Er is veel veranderd tussen 1969 en 2019. Was er 
in 1969 nog sprake van een paar duizend Marok-
kaanse arbeidsmigranten in Nederland, in 2019 
telt Nederland circa 400.000 burgers met een 
Marokkaanse achtergrond. Bovendien is de 
status van Marokkanen in Nederland veranderd 
van tijdelijke arbeidsmigrant naar Nederlands 
staatsburger met rechten en plichten. Deze veran-
dering is niet zonder slag of stoot gegaan, getuige 
de maatschappelijke en politieke debatten over 
integratie en burgerschap ook vandaag de dag 
nog. In onze ogen wordt de aanwezigheid en 
positie van Marokkaanse Nederlanders vooral 
geproblematiseerd met als gevolg een nega-
tief en eenzijdig beeld. Met allerlei initiatieven 
ter gelegenheid van ‘Halve eeuw Marokkaanse 
Migratie, een Gedeelde Geschiedenis’ willen we 
tegenwicht bieden tegen de heersende beelden.

Tentoonstelling
In ‘Halve eeuw Marokkaanse Migratie, een 
Gedeelde Geschiedenis’ staat een reizende 
tentoonstelling centraal. Hierin wordt de geschie-
denis verteld aan de hand van opgetekende 
verhalen van Marokkaanse migranten en hun 
nakomelingen, foto’s en audiovisueel materiaal, 
oude gebruiksvoorwerpen, posters, brochures en 
publicaties. Dit archiefmateriaal is afkomstig uit 
het archief van instellingen, Marokkaanse orga-
nisaties en individuen. Ook komen de verhalen 

aan bod van Marokkaanse Nederlanders uit poli-
tiek, sport, kunst- en schrijfwereld en de bijdrage 
van autochtone Nederlanders die vanaf het begin 
betrokken waren bij de participatie en emanci-
patie van deze nieuwe Nederlanders.
In de tentoonstelling komt niet alleen de migra-
tiegeschiedenis aan de orde, maar bijvoorbeeld 
ook de gezamenlijke sociale strijd tegen kernwa-
pens en racisme in Nederland. Hierdoor wordt 
deze onderbelichte gedeelde geschiedenis in 
woord en beeld weergegeven. In Limburg staat 
de tentoonstelling naast Sittard/Geleen ook in 
Weert, Venlo en Venray. 
Bijzonder voor Limburg is het materiaal dat de 
werkzaamheden van de Marokkaanse arbeids-
migranten in de mijnen weergeeft. 

Activiteiten in Limburg
De coördinatie van de activiteiten in Limburg ligt 
bij de Stichting Meer Kleur en Kwaliteit (SMKK) 
en het Provinciaal Platform voor Diversiteit (PPD). 
Zij hebben de samenwerking gezocht met de 
bibliotheken in Weert, Venray, Venlo en Roer-
mond. 

Kijk op onze website 
voor actuele data en tijden.

Kindercongres gelijke 
kansen voor alle kinderen 
Wat doet het met je als jouw gezin niet zoveel te besteden heeft en je elke 

maand opnieuw de eindjes aan elkaar moet knopen? Voor kinderen heeft dat 

een behoorlijke impact. Zij zien op school en in de buurt andere kinderen die 

daar niet mee te maken hebben; die wel nieuwe (merk)kleding dragen en 

regelmatig nieuwe games spelen. Het is lastig om daarover te praten; een 

gevoel van schaamte speelt daarbij een grote rol. Zeker bij kinderen die deel 

van de groep willen zijn en zich niet buitengesloten willen voelen. SMKK 

en gemeente Weert hebben de handen in elkaar geslagen om het thema 

bespreekbaar te maken: GELIJKE KANSEN VOOR ALLE KINDEREN.

Dit gebeurde op donderdag 24 oktober 
in het theatergebouw van het AZC in 
Weert. Alle kinderen van de groepen 7 
en 8 van de Weerter basisscholen zijn 
benaderd. En 660 kinderen hebben aan 
het congres deelgenomen. Vanwege de 
grote belangstelling is de groep opge-
splitst in een ochtend- en middagpro-
gramma. De dag werd geleid door de 
14-jarige Emma Keuven (vlogster die 
vele volgers heeft op Youtube in Insta-
gram). Samen met wethouder Martijn 
van den Heuvel (gemeente Weert) 
opende zij het congres. 

Programma
Helder Theater had speciaal voor dit 
congres een 3-tal scenes op maat 
gemaakt. Zij betrokken de kinderen 
actief bij hun uitvoering. De scenes 
waren zeer herkenbaar en maakten 
zeker wat los bij het publiek. Zo werd in 
de eerste scene bijv een “rijkere” jongen 
verbeeld die zijn verjaardag nogal 

uitbundig ging vieren. Zijn beste maatje 
durfde het niet aan om op het feestje te 
verschijnen simpelweg omdat er geen 
geld voor een cadeautje was. Het maatje 
durfde het niet te vertellen en de jarige 
job begreep niet waarom zij er niet was. 
Hoe kun je dat dan toch oppakken en 
bespreekbaar maken? 
Naast het theater bestond het 
programma uit diverse workshops 
verzorgd door deelnemende partijen 
zoals Punt Welzijn, Wonen Limburg, 
Rabobank, Anti Discriminatie Voorzie-
ning Limburg, Centrum voor Jeugd en 
Gezin, JOGG, Gemeente Weert en SMKK. 

Tweede Kamerlid Rens Raemakers 
was aanwezig om met de kinderen in 
dialoog te gaan over wat de regering 
in de ogen van de kinderen kan doen 
tegen armoede. Wat vinden de kinderen 
belangrijk in hun huis, wijk of op school. 
De tips van de kinderen neemt Rens 
Raemakers weer mee. 

De gemeente Weert heeft een zg. Kind-
pakket. Maar sluit dat pakket wel aan bij 
de behoeften van de jongeren? Die vraag 
is in een workshop aan de kinderen 
voorgelegd. Het pakket is nu samen-
gesteld conform de richtlijnen van de 
Kinderombudsman. De mening van de 
kinderen wordt in een groter onderzoek 
van de gemeente meegenomen. 

Vervolg
Taboe doorbreken en armoede bespreek-
baar maken doe je niet in 1 dag. De 
organisatie heeft de kinderen en de leer-
krachten daarom ook iets meegegeven. 
n   Alle kinderen kregen het tijdschrift 

QuietKids, met een lesbrief voor de 
leerkracht. Met deze lesbrief kunnen 
de leraren het thema in de klas nog 
eens aan de orde stellen. 

n   Daarnaast ontvangt elke deelne-
mende school het armoedespel 
(https://solidairfriesland.nl/het-
kinderen-en-armoedespel-2/). Met dit 
spel kan de leerkracht het onderwerp 
ook dan weer in de klas behandelen. 
Het spel kan men regelmatig spelen, 
waardoor bewustzijn verder groeit 
en kinderen ook van inzicht kunnen 
verschuiven.

n   Op 27 november is er een bijeenkomst 
voor ouders met dezelfde titel als het 
congres met een infomarkt.

 
Dit kindercongres wordt mede mogelijk 
gemaakt door een bijdrage vanuit het 
Kansfonds en subsidie van de provincie 
Limburg en gemeente Weert.
We kijken terug op een geslaagd congres 
dat uiteraard mogelijk is gemaakt door 
de inzet van vele vrijwilligers van de 
deelnemende organisaties en de bewo-
ners van het AZC. 

Kindercongres
sfeerimpressie



DE ARBEIDSMARKT 
VAN DE TOEKOMST
Inleiding: diversiteitsbeleid voor werkgever onontkoombaar
De meerwaarde van diversiteit en inclusie op de werkvloer wordt steeds meer 

erkend. Onderzoek toont aan hoe diversiteit bijdraagt aan betere resultaten 

voor werkgevers. Succesverhalen laten zien hoe inclusie op de werkvloer 

positieve gevolgen heeft voor zowel werknemer als werkgever. 
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Een bedrijf dat divers personeel werft 
heeft meer kans om (onontdekt) talent 
binnen te halen. Vaak leidt inclusie tot 
een meer open sfeer op de werkvloer en 
heeft het een positief effect op de moti-
vatie van werknemers. Een ander voor-
deel is dat een bedrijf met het in dienst 
nemen van divers personeel ook nieuwe 
kennis en perspectieven binnenhaalt. 
Dit is van grote waarde voor onder meer 
innovatie, het vinden van personeel, 
het onderhouden van klantrelaties en 
aanboren van nieuwe markten. Daar-
naast kan diversiteit op de werkvloer 
een positieve impuls geven aan de 
oplossingsgerichtheid in een team, in 
de zin dat er meerdere zienswijzen zijn.

In Nederland, en ook in Limburg, ligt 
de economie vol op stoom. Het aanbod 
op de arbeidsmarkt wordt daardoor 
steeds krapper; meer werkgevers 
klagen over het tekort aan arbeids-
krachten. Tegelijkertijd zijn er mensen 
die aan de kant staan en niet aan werk 
komen. Er is sprake van een mismatch 
als vraag naar arbeid en aanbod niet op 
elkaar aansluiten. Werkgevers zullen 
anders naar talenten, competenties 
en achtergronden van mensen moeten 
durven kijken. Diversiteit op de werk-
vloer is een oplossing voor een krappe 
arbeidsmarkt en biedt voordelen voor 
alle betrokkenen. Dat vraagt om een 
cultuurverandering en is gericht op de 
langere termijn. Door nu al concrete 
perspectieven te bieden (good prac-
tices en concrete projecten) kan er op 
korte termijn al iets veranderen. De 
situatie is urgent. Het netwerk Diver-
siteit wil kleine en grote werkgevers 
in Limburg uitdagen om diversiteit als 
integraal onderdeel van hun HR beleid 
een plek te geven in de bedrijfsvoering, 
alsmede concrete stappen te zetten die 
bijdragen aan een inclusievere arbeids-
markt in Limburg.

Achtergrond
Een aantal organisaties werkt al vanaf 
2016 gezamenlijk aan activiteiten rond 
diversiteit gerelateerd aan de toene-
mende kloof in Nederland tussen 
verschillende bevolkingsgroepen. Dat 
laatste leidt tot ongewenste ontwikke-
lingen en tegenstellingen op het vlak 
van participatie, deelname aan werk, 
inclusie en polarisatie. Limburgse maat-
schappelijke organisaties werken, ieder 
vanuit eigen missie en doelstelling, en 
zowel afzonderlijk als gezamenlijk, aan 
het bestrijden van ongelijkheid en aan 
het versterken van sociale cohesie en 
inclusie. Van 2016 t/m 2018 zijn door 
hen op verschillende van deze thema’s 
en doelgroepen projecten en activi-
teiten gestart en uitgevoerd.

Diverse achtereenvolgende bijeenkom-
sten en symposia rond deze thema’s 
hebben geleid tot het ontstaan van 
het bredere ‘Netwerk Diversiteit’: een 

alliantie van Maatschappelijke Organi-
saties, Gemeenten, Provincie Limburg, 
onderwijsinstellingen en MKB-Limburg. 
Medio 2018 is vanuit dit gremium 
besloten om vervolgstappen te zetten 
op het deelthema arbeidspartici-
patie c.q. diversiteit op de werkvloer; 
verschillende bestaande allianties 
focussen immers al op tolerantie – 
gelijkwaardigheid – zichtbaarheid – 
sociale veiligheid op de arbeidsmarkt. 

De taakstelling van de alliantie sluit 
zichtbaar aan bij de centrale onder-
delen van het aanvalsplan ‘Zo werkt 
Limburg’:
n  Bewustwording 
n  In Limburg doet iedereen mee 
n   Here to stay: wonen, werken en leven 

voor Nieuwe Limburgers 
n  Lang leve het leren 
Een mentaliteitsverandering bij werkge-
vers t.o.v. diverse groepen staat nadruk-
kelijk centraal. 

Startbijeenkomst ‘meerjarenplan 
diversiteit op de werkvloer’ 
31 januari 2019
De start voor een meerjarige samenwer-
king rond ‘diversiteit op de werkvloer’ 
vond plaats op 31 januari 2019 , tijdens 
een symposium met 150 deelnemers uit 
diverse geledingen en organisaties uit 
de Limburgse samenleving. Centraal 
programmaonderdeel was de onder-
tekening door negen belangwekkende 
provinciale werkgevers van het ‘Charter 
Diversiteit’, een intentieverklaring rond 
diversiteit opgesteld door Stichting van 
de Arbeid, een landelijk overlegorgaan 
van werkgevers, werknemers en over-
heid. 
De 9 ondertekenaars waren: Citaverde 
College, Gemeente Maastricht, Gemeente 
Venlo, LLTB, Maastricht University, MKB 
Limburg, Moonen Packaging, Politie 
Limburg en Provincie Limburg. Zij waren 
hiermee de eerste in Limburg.
Iedere ondertekenaar heeft zich zo 
aan een eigen, concrete uitdaging op 
het gebied van diversiteit en inclusie 
gecommitteerd. 

Het vervolg
Op 16 oktober 2019 vond een 
tweede charterbijeenkomst plaats 
bij Politie Limburg. Daarbij heeft 
SMKK (en ook onze collega maat-
schappelijke organisatie PPD) als 
een van de eerste maatschappelijke 
organisaties in Limburg het charter 
ondertekend. SMKK schaart zich 
daarmee achter het diversiteits-
beleid en wil een bijdrage leveren 
aan een inclusieve samenleving 
waarin iedereen mee kan doen. We 
laten al die capaciteiten toch niet 
onbenut? 

Op de bijeenkomst, met als thema 
‘De kracht van verschil’ vertelde 
Marieke Schreinemachers, team-
leider Politie Limburg, dat de Politie 
eraan werkt dat het personeel meer 
een afspiegeling van de samenle-
ving is en bewust meer verbinding 
zoekt met de samenleving. Daartoe 
wil men meer aandacht geven 
aan vrouwen; mensen met weinig 
inkomen, mensen met een arbeids-
beperking en de groep LHBTI. 

Gerrit-Jan Meulenbeld, COC Limburg, 
benadrukte dat diversiteit op de 
werkvloer een oplossing kan bieden 
in de huidige krappe arbeidsmarkt: 
“Werkgevers klagen over het tekort 
aan arbeidskrachten. Maar mensen 
met een arbeidsbeperking, met een 
migratieachtergrond, ouderen en 
transgenders staan vaak aan de kant. 
Dus is er sprake van een mismatch. 
Werkgevers zouden dan ook anders 
naar talenten, competenties en 
achtergronden van mensen moeten 
durven kijken. Met bijvoorbeeld 
kleine aanpassingen in het produc-
tieproces zouden ook mensen met 
een arbeidsbeperking aan de slag 
kunnen.”

Of, zoals gedeputeerde Ger Koopmans 
het zegt in zijn oproep aan 150 subsidie-
relaties van de provincie om meer aan 
diversiteit te doen: 

“Met het steunen en 
ondertekenen van het 

Charter Diversiteit 
laten organisaties zien 

dat zij meerwaarde 
hechten aan diversiteit. 

Niet alleen binnen de 
eigen organisatie, maar 

ook in de Limburgse 
samenleving. Diversiteit 
leert mensen elkaar te 
begrijpen en vooroor-
delen weg te nemen.”

VRIJWILLIGERS 
GEZOCHT
Stichting Meer Kleur en Kwaliteit (SMKK) 
is op zoek naar vrijwilligers.

Een van de projecten van SMKK bestaat uit het orga-
niseren van activiteiten voor vrouwen van 55 jaar en 
ouder. Dit project staat bij ons bekend onder de naam 
BESMA. 

Doel van het project is te voorkomen dat vrouwen 
uit deze leeftijdsgroep in een isolement geraken. Op 
5 plaatsen in Limburg zijn BESMA groepen actief, te 
weten in Roermond, Weert, Venlo, Heerlen en Maas-
tricht. Juist voor deze laatste groep zijn we op zoek 
naar vrijwilligers die de activiteiten gaan organiseren 
en begeleiden. 

Profiel:
✔ Woon je in Maastricht, of directe omgeving
✔  Vind je het leuk om in een team te werken, om 

creatief bezig te zijn en om iets te betekenen voor 
de 55+ vrouwen in Maastricht

✔  Ben je de Nederlandse taal voldoende machtig
✔  Heb je per week minimaal 4 uur de tijd om voor 

BESMA / SMKK actief te zijn 

Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend 
gesprek. 

Wat bieden we? 
✔  Reiskostenvergoeding
✔  2 x per jaar een training met de groep vrijwilligers
✔  Informele bijeenkomst met alle vrijwilligers 
 (1x per jaar) 

Reageren: 
Heb je interesse om als vrijwilliger bij BESMA aan 
de slag te gaan, neem dan contact met ons op via 
06 26553979 . 

BESTUURSLEDEN 
GEZOCHT
SMKK is een provinciale maatschappelijke organisatie 

die zich inzet voor de participatie van (migranten- 

en vluchtelingen)vrouwen. Om deze participatie te 

bevorderen zetten wij een breed scala aan activiteiten 

op die we uitvoeren in de gehele provincie Limburg. Het 

bestuur van onze organisatie is op zoek naar uitbreiding 

van haar bestuur. Het betreft een vrijwilligersfunctie. 

Profiel:
✔ Vind je het leuk om in een team te werken
✔ Ben je de Nederlandse taal voldoende machtig
✔  Beschik je over een breed netwerk (lokaal of 

provinciaal) 
✔ Woon je in de provincie Limburg
✔ Beschik je over bestuurlijke ervaring
✔  Kun je meedenken over de inhoud van ons werk- en 

beleidsplan
✔  Heb je per week minimaal 4 uur de tijd om voor 

SMKK actief te zijn 

Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend 
gesprek. 

Wat bieden we? 
✔ Reiskostenvergoeding
✔  Contacten met een breed netwerk (zowel lokaal als 

provinciaal)
✔  Meedenken en mee-uitvoeren van mooie projecten 

voor onze doelgroep

Reageren: 
Heb je interesse om als vrijwilliger bij SMKK aan 
de slag te gaan, neem dan contact met ons op via 
06 24577287. 


