EXPERTMEETING
VLUCHTELINGENVROUWEN AAN HET WERK
W O ENSDAG 1 2 DEC 2 0 1 8 1 6 . 0 0 – 1 8 . 3 0 u u r
HET FORUM ROERMOND

DOMENICA GHIDEI

RASAH DOLEH

LEI JANSSENS

OVER DE MOGELIJKHEDEN EN
BELEMMERINGEN IN ARBEIDSTOELEIDING
VAN VLUCHTELINGENVROUWEN

LATIFA CHERRABI

RENÉ JOOSTEN

Weinig vrouwen met een vluchtelingenachtergrond weten de weg naar de arbeidsmarkt te vinden.
Zij zijn onzichtbaar omdat onder andere gemeenten zich bij arbeidsparticipatie meer op mannelijke
vluchtelingen dan op vrouwen richten. Op het moment dat de man een baan heeft gevonden, is het
gezin niet langer uitkeringsgerechtigd en verliest de gemeente ook de vrouw uit het oog. Zo blijven
traditionele rolpatronen in stand en ontstaat het risico dat de vrouw nooit werk vindt en sociaal
geïsoleerd raakt.
Stichting FAM! neemt het initiatief om samen met andere maatschappelijke organisaties en
gemeenten de arbeidsparticipatie van vrouwelijke Statushouders in Limburg te agenderen.

PROGRAMMA
15.30 Ontvangst
16.00 Welkom door de dagvoorzitter Simone van Trier
16.10 Domenica Ghidei onder andere lid van de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie
(ECRI) en lid Raad van Advies Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS)
16.45 Interview met Ghusoun al Ghazali Vluchtelingenwerk en Stynke Douma gemeente Peel en Maas
17.00 Doorloop naar de werktafels
17.10 Start werktafels
18.10 Plenair
In gesprek met Marijke Jongbloed vicevoorzitter Nederlandse Vrouwenraad over de
Alliantie Samen Werkt Het!
Het formuleren van de actiepunten
18.30 Afsluitende netwerkborrel

WERKTAFELS

WERKTAFELS
1. ONDERSTEUNINGSMOGELIJKHEDEN OP WEG NAAR WERK
Op de weg naar werk blijken er echter een aantal genderspecifieke belemmeringen (zoals traditionele
rolverhoudingen) te zijn die voor een deel van de vrouwen de afstand tot de arbeidsmarkt vergroten. Deze
vrouwen hebben vaker tussenstappen nodig.
Met medewerking van Lei Janssens ‘Maximina en nu verder’ en Maret de Raad Sociaal Overleg Sittard
2. HET CREËREN VAN EEN VEILIGE OMGEVING OM SOCIAAL ISOLEMENT TEGEN TE GAAN
Vluchtelingenvrouwen hebben minder kans op werk dan mannen. Een lage arbeidsparticipatie vergroot het
risico op een sociaal isolement wat afhankelijkheid in de hand werkt. Met als risico slachtoffer van huiselijk
geweld en eergerelateerd geweld te worden.
Over voorlichting en werken aan een mentaliteitsverandering, zowel bij mannen als vrouwen. Over
bewustwording van rechten en stimuleren om voor zichzelf en elkaar op te komen.
Met medewerking van Latifa Cherrabi Connection en Mehdi Martis gemeente Venlo
3. GEEN TOPDOWN BENADERING MAAR STARTEN VANUIT DRAAGVLAK; VANUIT HET WHY, WHAT, HOW
Wat is jouw persoonlijke visie en actiepunten voor jouw omgeving?
Met medewerking van René Joosten ‘het Leerwerkhuis’ en Stynke Douma gemeente Peel en Maas
4. CULTUURSENSITIEF COMMUNICEREN; OVER STEREOTYPE BEELDEN EN VOOROORDELEN
Iedereen heeft onbewuste vooroordelen. Hoe beïnvloedt onbewuste vooroordelen je kijk op je omgeving?
Hoe stem je je hulp goed af op mensen met een andere culturele achtergrond dan jij?
Met medewerking van Rasha Doleh Multiculturele Tulip en Bettine Arink VNG

INTERESSE IN DE BEVINDINGEN van deze dag
Neem contact met ons op via info@famnetwerk.nl
De bijeenkomst is mede georganiseerd in het kader van de Alliantie Samen Werkt Het!

FEMTALKs

