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Van de Redactie

In dit Vlugschrift vragen we speciale aan-
dacht voor de bijeenkomst van de Limburgse 
Maatschappelijke Organisaties (MO’s) op  
26 november a.s. Elk jaar organiseren deze 
organisaties een werkconferentie. Dit jaar met 
als titel “En wat doe jij eigenlijk?” Er is vooral 
veel ruimte en aandacht voor de vrijwilliger.

In de zomerperiode is er hard gewerkt aan 
het nieuwe beleidsplan van SMKK voor de 
periode 2017-2020. Ook het nieuwe werk-
plan voor 2017 is afgerond en ligt nu bij de 
provincie. Een plan met weer mooie innova-
tieve projecten en nieuwe uitdagingen. 
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Agenda
23 oktober Symposium “Opvoeden in 2 culturen” / Moskee Assalaam in Panningen

25 november  Roermond / Meer Vrouwen in de Politiek

26 november EN WAT DOE JIJ EIGENLIJK? 

SMKK, Moskee Assalaam en de 

Beroepsvereniging Imaams in Nederland 

organiseren een voorlichtingsbijeenkomst 

met als thema “Opvoeden in 2 culturen”. 

Het gezin is de basis van onze samenleving. 
Daar worden de burgers van de toekomst 
gevormd met aandacht voor waardering en 
respect. Maar zijn die normen in alle culturen 
gelijk? En hoe ga je daarmee om?

Wilt u hierover meepraten? Kom dan op 
zondag 23 oktober 2016 om 14.00 uur naar 
onze bijeenkomst in de Moskee Assalaam in 
Panningen. Na een inspirerende inleiding zijn 
er diverse workshops. 

De definitieve uitnodiging volgt binnenkort.

U I T N O D I G I N G

Opvoeden in 2 culturen



2

Op 6 juli vond de derde bijeenkomst 

van dit project plaats in Roermond.  

Wethouder Marianne Smitsmans 

(Roermond) gaf een presentatie 

over haar eigen ervaringen; hoe zij 

in de politiek terecht is gekomen; 

waar zij tegenaan liep in positieve 

en negatieve zin. Zij geeft vooral aan 

dat vrouwen voor een goede balans 

in het bestuurlijke veld kunnen 

zorgen. De “verschillen” in werkwijze 

tussen mannen en vrouwen zijn voor 

Marianne heel duidelijk (mannen 

zijn zakelijker; gebruiken hun 

netwerk beter; zijn meer berekend/

strategisch).

3 vrouwelijke politici (Marianne Smits-
mans, Angely Waajen en Thirza Houben) 
gaan in op vragen van gespreksleider 
Carla Brugman. 
Het vertegenwoordigen van de stem 
van het volk  is een belangrijke drijf-
veer voor de politica’s. Het politieke 
spel is iets waar ze minder enthousiast 
van worden. Daar waar mannen vooral 
politiek bedrijven vanuit strategie doen  
vrouwen dat meer vanuit hart en ziel. 
Dat laatste vraagt ook om lef! Het moet 
uiteraard wel steeds om de inhoud 
gaan. De dames zijn het er over eens dat 
de politiek ontzettend leuk is. 

Meer vrouwen in de politiek

Dat is ook de reden dat zij regelmatig 
andere vrouwen aanspreken om ook 
de stap te zetten.  De politica’s zien het 
als hun “taak” om een  rolmodel te zijn; 
breng het positieve geluid naar voren 
en maak vrouwen enthousiast voor de 
politiek. 
Vrouwen in de politiek zouden ook veel 
meer moeten samenwerken om hun 
slagkracht te vergroten. 

Ilona Eichhorn nam ons in het laatste 
onderdeel van deze bijeenkomst mee 
in een workshop debatteren “Hoe neem 
ik regie in een discussie?”. In een 6 tal 

groepen gingen de deelnemers aan 
de slag op basis van een zelf gekozen 
thema. Ilona ging daarna het debat met 
hen aan. Zij maakte het de politica’s in 
spe niet altijd even makkelijk. Uiter-
aard kwam Ilona ook met tips en trucs. 
De workshop is positief ontvangen 
mede door de humoristische wijze 
waarop Ilona Eichhorn deze vorm heeft 
gegeven. 

Noteer alvast in uw agenda: 
De volgende bijeenkomst is op 25 
november in de L’Empereur in Maas-
tricht. 

Deze netwerkbijeenkomsten zijn een 
opmaat naar het project MVIP. Een 
tweejarig traject in aanloop naar de 
verkiezingen van 2018. De kweekvijver 
‘Politiek actief, iets voor jou ‘heeft als 
doel deelnemers de mogelijkheid te 
bieden zich te oriënteren op politieke 
participatie, de vaardigheden te leren 
en te stimuleren actief deel te nemen 
aan politieke organisaties

Interesse om deel te nemen aan het 
Kweekvijvertraject? Neem dan met op 
via info@famnetwerk.nl  
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Meer vrouwen in de politiek - 6 juli 2016








