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DE NIEUWE TOEKOMST

SAMEN VOOR MAASTRICHT
Interview met Manon Machiels
‘In maatschappelijk betrokken ondernemen komen mijn beide werelden samen’, zegt Manon 
Machiels. Ze had een eigen bedrijf en was daarnaast actief als vrijwilliger toen ze besloot een 
opleiding tot MBO-intermediair te volgen. Nu is ze directeur van Samen voor Maastricht.

Onder penvoerderschap van de Federatie Opvang 
en in samenwerking met de Nederlandse Vrouwen-
raad voert FAM! in Limburg de coördinatie uit van 
het project De Nieuwe Toekomst. Dit is een project 
gericht op vrouwen die slachtoffer zijn geweest van 
huiselijk geweld en op basis van eigen kracht leren 
weer deel te nemen aan maatschappij en arbeids-
markt.

Vrouwen die uit de vrouwenopvang of hulpverlening komen, 
hebben vaak een lange weg te gaan voordat ze hun leven 

Manon is afgestudeerd jurist maar gaandeweg werd de hang 
naar het ondernemerschap steeds groter en besloot ze zelf-
standig ondernemer te worden op het gebied van ruimtelijke 
ordening. Een van haar leukste opdrachten was een project 
om een duurzame woonwijk te ontwikkelen: ‘De buurtbewo-
ners kregen uiteindelijk een stem in het definitieve ontwerp. 
We hebben ook de toekomstige bewoners, de leerlingen op 
de basisschool naast het project, hun eigen duurzame huis 
laten ontwikkelen. Hun ideetjes zijn vervolgens ingebracht bij 
de architect. 
Door dat project vroeg ik me af of ik echt warm liep voor 
mijn vak. Als ik dit soort dingen leuk vind, moet ik daar 
dan niet meer mee doen? Ik ging bewust niet op zoek naar 
nieuwe opdrachten maar in gesprek met mijzelf. Onderne-
men vond ik leuk, maar ik was ook vrijwilliger. Op internet 

Manon Machiels: 
tussen bedrijfsleven 
en maatschappelijke 
organisaties

ontdekte ik Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
Nederland (MVO Nederland) en Maatschappelijk Betrok-
ken Ondernemen (MBO). Als ik daar een rol in kon vervul-
len... ’ 

NIEUW, AANVULLEND EN LEVENSVATBAAR
De opleiding tot intermediair heeft ze afgesloten met 
een kennistoets en het certificaat. Ze kwam in contact 
met de bedenker van het concept Samen voor Betrok-
ken Ondernemen en ze bespraken of ze dit ook in 
Maastricht konden opzetten: ‘Er lagen al wat contacten 
en daar ben ik tussen geschoven. Iedere “Samen voor”, 
een landelijk concept, bepaalt lokaal wat er gebeurt. 
We hebben een projectgroep geformeerd, wordt de 
Rabobank, de ABN Amro, de Maastrichtse Toeleverings-
bedrijven (MTB, sociale werkvoorziening van Maastricht, 
Meerssen en Eijsden-Margraten) en de gemeente. Zij 
zagen Samen voor Maastricht als nieuw, aanvullend en 
levensvatbaar. Maar er is toch heel wat water door de 
Maas gestroomd voor het er stond, in april 2013.
De gemeente vond ik een belangrijke partner omdat we 
door MBO problemen oplossen waar de overheid niet 
direct een oplossing voor heeft. 
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weer op de rails hebben en hun eigen kost verdienen. De 
aanpak van de specifieke situatie van deze groep borduurt 
voort op de methodiek ‘Krachtwerk’. Iedere deelnemer 
neemt deel aan 10 trainingsbijeenkomsten in de Toekomst-
werkplaats en wordt intensief begeleid door een vrijwillige 
coach en een professionele trainer. 
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap 
heeft budget beschikbaar gesteld voor de landelijke uitrol; 
voorwaarde is echter dat de gemeente als cofinancierder 
optreedt. De gemeente Roermond heeft al in een vroeg 
stadium de wens uitgesproken om dit project te willen 
ondersteunen. Op dit moment zijn er gesprekken gaande 
met diverse andere gemeentes in Noord- en Zuid-Limburg.
Klik op het pijltje om een kort filmpje te zien over de bevin-

dingen van een van de deelneemsters.
De initiatiefnemer van dit project, de Nederlandse 
Vrouwenraad, heeft de pilot vormgegeven samen met 
vrouwenplatform Carré en vrouwenopvang Kadera in 
Overijssel. 
Zie voor meer informatie de flyer De Nieuwe Toekomst
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Als de gemeente daar zelf mee aan de slag ging, zou het 
haar veel meer geld kosten. De wethouders voor welzijn 
en seniorenbeleid waren heel enthousiast over onze plan-
nen en een van hen, Mieke Damsma, is onze ambassa-
deur geworden. Verder heeft Samen voor Maastricht een 
bestuur dat adviseert en ondersteunt, met twee mannen en 
één vrouw.  

Wij koppelen onze activiteiten meestal aan een thema. 
Voorafgaand aan ons eerste match-event “Van onderwijs 
naar werk” hebben we 1-op-1-gesprekken gevoerd met 
bedrijven en maatschappelijke organisaties over de vraag 
wat ze te bieden of wat ze nodig hadden. Het resultaat 
hebben we samengebracht in een Matchboek voor alle 
deelnemers. Het resultaat daarvan was zo waanzinnig. 
De 20 bedrijven en 20 maatschappelijke organisaties die 
we uitgenodigd hadden, hebben 85 concrete matches 
afgesloten, van gastles op school tot hulp bij adminis-
tratie. De maatschappelijke waarde van die matches 
hebben we uitgerekend en die was bijna drie ton. Terwijl 
niemand een beurs had opengedaan. Begin mei, tijdens 
ons tweede match-event over communicatie, zijn er 145 
communicatievragen beantwoord door 18 professionals. 
Zonder ons was dit niet gerealiseerd.’

AMBITIEUZE BESTUURDERS MET PIT

MODERN BURGERSCHAP EN DE ROL VAN 
MANTELZORGER
Terugblik congres op 15 mei

Wegens het aflopen van zittingstermijnen 
is FAM! op zoek naar bestuurders met de 
volgende kernkwaliteiten:

  Kennis van en ervaring met bestuurlijke 
besluitvormingsprocessen;

  Zicht op distantie en nabijheid van het bestuur ten 
aanzien van de professionele organisatie;

  Kennis van, ervaring en affiniteit met het werkgebied; 
  Inzicht in strategische vraagstukken op het gebied 

van arbeidsmarkt, ondernemerschap en / of sociaal-
maatschappelijke participatie en emancipatie van de 
vrouw.

Een omschrijving van de bestuurlijke verantwoordelijk-
heden en taken, het Meerjarenbeleidsplan en actuele 
documentatie van het huidige werk zijn opvraagbaar. 
Belangstellenden worden van harte uitgenodigd contact 
op te nemen met Charlotte van Dijk, directeur: cvan-
dijk@famnetwerk.nl. 
Informatie over de organisatie: www.famnetwerk.nl. 

‘Zijn er mantelzorgers in de zaal?’ luidt 
de openingsvraag van Simone van Trier, 
gespreksleidster op het FAM!-congres 'Modern 
burgerschap en de rol van de mantelzorger', 
op 15 mei in de balzaal van het Maastrichtse 
hotel L'Empereur. 

De circa zeventig, meest vrouwelijke deelnemers nemen 
al snel deel aan het debat en volgen de presentaties en 
aansluitende workshops over zorgthema's die steeds 
meer burgers in hun directe omgeving raken. 
vervolg op pag. 3 Tips uitwisselen

WENSBOOM
‘Een andere vorm, door mij bedacht, is de wensboom van hout 
en prachtig beschilderd. Die boom staat een tijdje op een plek 
in Maastricht en wordt daar geadopteerd door een bedrijf. 
Mensen van maatschappelijke organisaties hangen er hun 
wensen in en de werknemers gaan die vervullen: een middag 
wandelen met iemand uit de buurt of een kopje koffie drinken. 

Dankzij Samen voor Maastricht krijgen bedrijven meer 
contact met de samenleving, kunnen ze kennis delen 
en de handen uit de mouwen steken. Lastiger is het om 
bedrijven te overtuigen om partner te worden. Maar we 
zijn nog maar net begonnen. Ik gun het bedrijven om 
met MBO aan de slag te gaan. Het geeft voldoening 
om iets voor een ander te doen, om bedankt te worden.’

In deze tijd van globalisering lukt het de overheid steeds 
minder om de uitdagingen van de samenleving te pareren 
en ze beperkt zich vooral tot haar kerntaken. Tegelijk 
neemt een aantal bedrijven meer verantwoordelijkheid 
voor hun omgeving en zoekt naar winst voor mens, maat-
schappij en milieu: maatschappelijk verantwoord onder-
nemen. Maatschappelijk betrokken ondernemen is daar 
een onderdeel van en gaat over de relatie van bedrijven 
met hun directe omgeving. Vrijwillig investeren bedrijven 
in de lokale samenleving, financieel maar ook steeds meer 
immaterieel met kennis, contacten, apparatuur, tijd van 
medewerkers en leiding. 
In deze Fameus! twee interviews met vrouwen die in 
verschillende organisaties (Samen voor Maastricht, de 
Roermondse Uitdaging) zich sterk maken voor ‘de match 
tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties’. 
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In een workshop

vervolg van pag. 2
De deelnemers hebben in de verschillende workshops tips 
gegeven om het roer om te gooien.

  Mantelzorg bespreekbaar maken is méér dan alleen je 
hart luchten; 

  Zorg voor flexibele werktijden en mogelijkheden tot 
thuiswerken en verlofsparen; 

  Erken de positieve opbrengst van de combinatie mantel-
zorg en werk; 
  Durf verschil toe te laten in maatwerkafspraken;
  Breng mantelzorg ter sprake in het functioneringsgesprek; 

  Een luisterend oor van collega's steekt de mantelzorger 
een hart onder de riem. Collega's kunnen desgewenst 
hulp aanbieden door taken op het werk over te nemen; 

  Werkgevers moeten voor informatie aankloppen bij 
gemeenten en de steunpunten voor mantelzorg als ze er 
zelf niet uitkomen. 
  Geef meer bekendheid aan de mantelzorgmakelaar; 
deze adviseert over regeltaken op het gebied van zorg, 
welzijn, arbeid, wonen en financiën. Ook de werkgever 
kan een mantelzorgmakelaar inschakelen. 

  Mantelzorg is zwaar, dus houd regelingen voor dagop-
vang in stand; 

  Iedereen die over geld of voorzieningen voor mantelzorg 
beslist, moet eerst zelf twee weken mantelzorger zijn; 

  Maak één loket of website met alle relevante informatie 
over mantelzorg, vergelijkbaar met de landelijke site 
Regelhulp. 

Het E-Magazine bevat een terugblik op de bijeenkomst 
inclusief de boodschappenlijst en tips. FAM! is van plan 
om vol aan de slag te gaan met de uitkomsten van de 
bijeenkomst! Houd u onze website in de gaten voor ver-
volgstappen in het najaar. 

LANDELIJKE TREND ‘MEER VROUWEN IN 
DE GEMEENTERAAD’ NIET IN LIMBURG
Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen Limburg

Volgens het onderzoek van Prodemos zijn er na de 
gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 
landelijk gezien meer vrouwen in de gemeenteraad 
gekozen dan na de verkiezingen van 2010. 28,3% 
van de raadsleden is vrouw, een stijging van ruim 2% 
ten opzichte van 2010. In vergelijking met 1994 is de 
stijging zelfs 6%. Er zijn dus steeds meer vrouwen actief 
in de lokale politiek.

Totaal gekozen raadsleden  aantal vrouwen  Perc. 
8.651  2.456  28,3% 

De gemiddelde man-vrouwverhouding in de gemeen-
teraden varieert per provincie. De provincie met het 
hoogste percentage vrouwelijke raadsleden is Gro-
ningen (34%), gevolgd door Noord-Holland (33%) en 
Flevoland (32%). In Limburg wordt echter slechts 21% 
van de raadszetels bezet door een vrouw.

In alle 33 gemeenten in Limburg zijn verkiezingen 
gehouden op 19 maart 2014.

 Raadsleden Waarvan Percentage
  vrouw vrouwen
Totaal aantal
gekozen raadsleden 729 155 21,2%
 Lokale partijen 55
 CDA 39
 SP 18
 PvdA 18
 VVD 12
 D66 7
 Groen Links 6

De uitslag vraagt om structurele inspanningen om het 
percentage vrouwen in de gemeenteraadsverkiezingen 
te verhogen. Samen met de grote vrouwenorganisaties 
ZijActief Limburg, Katholieke Vrouwengilde, Limburgse 
Katholieke Vrouwenbeweging en stichting Meer Kleur 
en Kwaliteit gaat FAM! activiteiten ontwikkelen en 
aanbieden om de positie van vrouwen in de Limburgse 
gemeentelijke en provinciale politiek te ondersteunen en 
te verstevigen.

In haar werk als manager bij de Roermondse 
Uitdaging hoopt Paula Claessens de gedachte 
terug te brengen in Nederland dat we elkaar 
kunnen helpen. De Uitdaging is een netwerk 
van bedrijven die elkaar stimuleren om 
maatschappelijk te ondernemen door stichtin-
gen en verenigingen te ondersteunen.

Het concept is ontwikkeld op de afdeling Welzijnswerk 
in de gemeente Arnhem. Deze afdeling wilde iets 

doen aan het gat tussen 
maatschappelijke organi-
saties en het bedrijfsleven. 
Paula Claessens: ‘Gerda 
Geurtsen, de bedenker en 
oprichter van de Uitdaging, 
begon rondjes te tekenen 
op een plattegrond om 
plaatsen met een bepaalde 
problematiek.
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UITDAGING AAN ROERMOND
Interview Paula Claessens

Paula Claessens (l) en  
Francis in ’t Zand (r)
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Vervolgens keek ze welke bedrijven daar in de buurt 
zaten. Want de bakker op de hoek heeft eerder belang 
bij de oplossing van een probleem dan de witgoedspeci-
alist ver weg.’ Het concept groeide voorspoedig met als 
drijvende kracht de matchgroep: ondernemers die vijf keer 
per jaar de aanvragen van de maatschappelijke organisa-
ties beoordelen.
Zelf is Paula Claessens nog niet zo lang terug in Roer-
mond. ‘Ik ben geboren in Herkenbosch. Na een stage 
in Suriname, in 1998, werd ik verliefd op het land, de 
mensen en de natuur. Ik heb er vervolgens vijftien jaar 
gewoond en gewerkt, grotendeels bij de Marrons. Ik 
werkte aan een project van Menzis en Woonzorg voor 
ouderenhuisvesting en crèches, dat verbonden was aan 
een toeristisch resort. Dankzij kinderopvang hoefden kin-
deren van 12-13 jaar niet langer op de kleintjes te passen 
en konden ze naar school. Door werkgelegenheid bij het 
resort konden de ouders uiteindelijk de verdere scholing 
van de kinderen betalen. 
Toen mijn dochter vijf jaar was, werd bij mij de roep om 
roots en familie groter. Zo kwam ik terug in Nederland. 
Ik was op zoek naar iets nieuws en via via kwam ik in 
contact met de oprichter van de Uitdaging. Ik zie hier 
dezelfde matches en mogelijkheden als in Suriname en 
daarom vind ik de link zo leuk. In september 2013 is al 
een klein initiatiefgroepje gevormd, in februari 2014 is de 
Roermondse Uitdaging opgericht.’

VERBINDING MAKEN
‘We doen niets behalve de verbinding maken. In de 
matchgroep zitten “oude rotten” met ervaring en een groot 
netwerk en “jonge honden”: management- en directieleden 
die hun bedrijf op de kaart willen zetten en hun netwerk 
uitbouwen. Voor bedrijven is maatschappelijk ondernemen 
interessant omdat het de medewerkers motiveert: de trots 
op en het commitment bij het eigen bedrijf worden groter. 
Dat eigenbelang is precies wat we moeten onderkennen, 
dat maakt de Uitdaging hartstikke krachtig. 
Bij een aanvraag gebruiken de oude rotten in de match-
groep hun netwerk om de eerste contacten te leggen met 
mogelijke bedrijven. De jonge honden zijn vervolgens 
de proceseigenaar van een match, alleen of met iemand 
anders uit de groep. We zijn dringend op zoek naar 
jonge ondernemende vrouwen. Het operationeel team 
(naast mij als manager de projectondersteuner Francis in ’t 
Zand en een communicatievrouw voor de social media en 
PR), de doeners, zijn vrouwen. Slechts twee van de twaalf 
matchgroepleden zijn vrouw! 
We zijn echt een aanvulling op wat er is, zeker nu 
gemeenten een stapje terug moeten doen. Ik hoop dat 
door de Roermondse Uitdaging het gat tussen onderne-
mers en maatschappelijk veld kleiner wordt, dat mensen 
elkaar makkelijker vinden en dat de gedachte (weer) post 
vat dat je samen meer bereikt.’ 

FAM! FELICITEERT 
KAROLINA 
SWOBODA
Karolina Swoboda, operationeel directeur 
en mede-eigenaar van Otto Work Force uit 
Venray, heeft de award voor Zakenvrouw 
Noord-Limburg 2014 gewonnen. De verkiezing 
Zakenvrouw Noord-Limburg 2014 heeft als doel 
ondernemerschap, management, energie en 
zakenemotie van vrouwen te stimuleren.

Karolina Swoboda: zakenvrouw 
Noord-Limburg 2014

INCLUSION EN 
DIVERSITY BIJ DSM
Op donderdag 19 juni was FAM! samen 
met enkele ambitieuze vrouwen te gast 
bij Nelleke Barning, directeur Corporate 
Affairs DSM Nederland. FAM! heeft DSM 
gevraagd om een presentatie te verzorgen 
over hoe DSM genderdiversiteit verankert 
middels het Female Leadership Programma. 

Bedrijven realiseren zich steeds meer dat een divers 
personeelsbestand en een inclusieve cultuur een 
positieve invloed hebben op hun profiel en hun 
bedrijfsresultaten. Ook global company DSM deelt 
deze visie en ontwikkelt interne programma’s om 
talentvolle vrouwen te behouden voor en vooruit te 
helpen in het bedrijf.

VAKANTIE
SLUITING
Het kantoor van FAM! is 
gesloten in week 29, 30 en 31 
(14 juli t/m 1 augustus).

Te gast bij DSM
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