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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 invalshoek van "empowerment". Dat wil
zeggen dat zij vrouwen activeert op grond van hun eigen
kwaliteiten. We gaan ervan uit dat mensen vooral op basis van
hun eigen kracht en vertrouwen volledig kunnen deelnemen als
volwaardig burger in de samenleving.

Missie:
Samen verder bouwen aan een samenleving met ruimte voor verschil
Visie:
Betere aansluiting/verbinding tussen organisaties en instellingen bij de
leefwereld van burgers met een migratie-achtergrond
Doelgroep:
Alle vrouwen maar vrouwen met een vluchtelingen- of migratie-achtergrond in
het bijzonder
Onze werkwijze
Wij geven voorlichtingen, trainingen, symposia, studiebijeenkomsten en
netwerkdagen om kennis en informatie over te dragen zodat vrouwen een stap
verder kunnen zetten in het participatieproces.

ORGANISATIE
SMKK kent een bestuur - vrijwilligers en parttime professionele
ondersteuning. Elk van de
bestuursleden beschikt over een breed
netwerk en heeft goede contacten met
de achterban. Bij de uitvoering van
activiteiten doet SMKK een beroep op
de vele vrijwilligers die aan de
organisatie zijn verbonden. Deze
vrijwilligers zijn “sleutelfiguren” in de
regio en zij vormen een belangrijke
schakel tussen SMKK en haar
achterban.

Samenwerking
is een waardevolle pijler voor SMKK. Het verbreedt je draagvlak, kennis en
vooral ook je bereik. Het in verbinding brengen van mensen en organisaties
is voor SMKK een belangrijk uitgangspunt. Met een breed scala aan
organisaties heeft SMKK de afgelopen jaren een samenwerkingsband
opgebouwd zowel lokaal, provinciaal als landelijk.

Thema's
De aandachtsvelden waarop SMKK zich de komende periode gaat
richten zijn:
1.

Zorg en gezondheid

2.

Veiligheid

3.

Arbeidsmarkt / Participatie / Onderwijs /Actief Burgerschap

Zorg en Gezondheid

ZORG EN MANTELZORG
Nu we met zijn allen ouder worden komt ook de grotere behoefte aan zorg in
beeld. Zijn de (zorg)voorzieningen in Nederland voldoende toegerust op de
groep niet-westerse ouderen? We doelen dan niet alleen op faciliteiten maar
ook op de samenstelling van het personeelsbestand. In de zorgsector is grote
behoefte aan “handjes aan het bed”; er zijn veel vacatures terwijl jongeren
uit de doelgroep van SMKK in deze sector niet aan de slag gaan of niet aan
de slag kunnen. Voor SMKK is diversiteit in de zorgsector een belangrijk
aandachtspunt in de komende periode.
De inzet van vrijwilligers (mantelzorgers) neemt sterk toe. Maar dat betekent
ook dat het risico op overbelasting van de mantelzorgers toeneemt. SMKK
zet zich in om binnen haar achterban meer de aandacht te vestigen op
mantelzorgers o.a. door het verzorgen van voorlichtingen, workshops,
trainingen.
2012 is SMKK gestart met het project BESMA. Dit project is bestemd voor
vrouwen van 55 jaar en ouder met als doel vrouwen uit hun isolement te
halen. Inmiddels is dit project opgezet in de gemeenten Roermond, Weert,
Heerlen, Venlo en Maastricht. De groepen worden ondersteund door
vrijwilligers.

ARMOEDE
Helaas leven ook in Limburg nog veel mensen in (stille) armoede. Dit gaat
gepaard met een gevoel van schaamte. Er ontstaat een schuldgevoel terwijl
dat niet altijd terecht is.
De komende beleidsperiode willen we ons vooral focussen op kinderen om
hen bewust te maken van de verschillen die er zijn en dat armoede geen
taboe hoeft te zijn. Juist door er met elkaar over te praten, creëer je begrip
voor elkaars situatie en voorkom je bijv. pestgedrag.
Nog meer dan bij de jongeren is ook bij ouders sprake van schaamte (taboe).
SMKK heeft een groep dialoogleiders die getraind zijn om met groepen in
dialoog te gaan over taboe-onderwerpen zoals ook het thema armoede.

PLEEGZORG
We zien dat ouders met een migratie-achtergrond zeer beperkt vertegenwoordigd zijn in het bestand van de pleegzorg-instellingen. Terwijl er wel
kinderen uit deze doelgroep in aanmerking komen voor een plaatsing in een
pleeggezin.
SMKK ziet voor haar vooral een rol in de verbinding en afstemming tussen
pleegzorg-instellingen en potentiële pleegouders; en het wegnemen van
vooroordelen.

VEILIGHEID

DIALOOGBIJEENKOMSTEN
SMKK vervult de coördinatierol in de provincie Limburg voor de Landelijke
Werkgroep Mudawannah. We verzorgen trainingen en
evaluatiebijeenkomsten voor een pool van dialoogleiders en nemen deel
aan de bijeenkomsten van de landelijke Alliantie “Verandering van
Binnenuit”.
Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. huwelijksdwang, achterlating,
eergerelateerd geweld, huiselijk geweld, LHBTI gelijkheid, armoede,
gender-gelijkheid.
De landelijke alliantie Verandering van binnenuit werkt sinds 2018 aan
gelijkheid, veiligheid en acceptatie van vrouwen en van LHBTI’s en richt zich
daarbij op de migranten-en vluchtelingengemeenschappen in de
Nederlandse multiculturele samenleving. Dat gebeurt niet 'van boven af'
maar van 'binnenuit'. De alliantie is een samenwerking tussen het
Consortium Zelfbeschikking van organisaties voor en door mensen met een
migranten- of vluchtelingen-achtergrond, en Movisie.

ACTIEF BURGERSCHAP

JONGEREN EN ONDERWIJS
SMKK wil zich inzetten om jongeren meer bewust te maken hoe zij hun kansen
op de arbeidsmarkt beter kunnen benutten. We doen dit door het opzetten
van dialoog/netwerkbijeenkomsten met jongeren, onderwijsinstellingen en
werkgevers.
Het uitgangspunt is om bewustwording bij jongeren te creëren t.a.v. een
goede beroepskeuze/het afronden van de opleiding en werkgevers te
attenderen op capaciteiten van deze doelgroep.
Jongeren geven aan dat het voor hen lastig is om een goede plek op de
arbeidsmarkt (of stageplaats) te vinden. Vooral voor jongeren met een
migratie-achtergrond is de drempel hoog. Zij lopen aan tegen discriminatie
en moeten 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; jongeren willen zich nuttig voelen. Een goede
scholing biedt mogelijkheden voor een verdere ontwikkeling.

PARTICIPATIE OP DE ARBEIDSMARKT
In 2019 heeft SMKK het Charter Diversiteit ondertekend. Hiermee scharen
wij ons achter het diversiteitsbeleid en willen we een bijdrage leveren aan
een inclusieve samenleving. Wat kunnen wij bijdragen?
We gaan:
banenmarkten opzetten in samenwerking PPD Limburg, bedrijven en
onderwijs
workshops organiseren
jongeren op weg helpen bij het opzetten van netwerken die van
essentieel belang zijn om een baan te vinden.

ACTIEF BURGERSCHAP
SMKK opereert vanuit de gedachte van empowerment. Juist door mensen in
hun kracht te zetten, vergroot je de kans op zelfredzaamheid en
samenredzaamheid; het kunnen meedoen in de samenleving.
Voor een groep vrouwen uit de achterban van SMKK ligt de focus vooral op
vrijwilligerswerk. We organiseren trainingen/workshops gericht op het
ontplooien van vaardigheden die nodig zijn om vrijwilligerswerk te kunnen
doen.
Een andere vorm van actief burgerschap is om politiek actief te zijn. Het
percentage vrouwen en zeker vrouwen met een migratie-achtergrond is
minimaal vertegenwoordigd in de politiek. De opkomst bij de verkiezingen
vanuit deze doelgroep is vrij laag. Samen met Stichting FAM! besteden we
aandacht aan het politiek actief zijn door het aanbieden van een serie
workshops. De inhoud van deze workshops is zo ingericht dat de
vaardigheden ook te gebruiken zijn in het maatschappelijke veld en niet
alleen geschikt zijn voor vrouwen die een politieke carrière ambiëren.
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