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E-magazine en terugblik werkconferentie Bruggen slaan tussen gescheiden werelden

Op donderdag 6 juli jl. zijn wij tijdens de werkconferentie ‘Bruggen slaan tussen gescheiden
werelden’ met elkaar in gesprek gegaan over maatschappelijke scheidslijnen die zich in onze
samenleving steeds scherper schijnen af te tekenen. Deze scheidslijnen leiden tot wantrouwen en
conflicten tussen verschillende bevolkingsgroepen.

 

 

Op welke wijze kunnen we maatschappelijke verschillen verkleinen, wat vraagt het van te
ontwikkelen beleid, van leiderschap, van ons allen?

Guity Mohebbi inspireerde de aanwezigen door haar visie te delen op de kracht van verbinding.
‘Maatschappelijke problemen worden immers vaker veroorzaakt door naar elkaar te kijken vanuit
verschillende referentiekaders. Willen we verbindingen tot stand brengen dan moeten we
accepteren dat er vele verhalen zijn en de heersende norm ter discussie stellen’.

Marleen van Rijnsbergen, gedeputeerde Welzijn en Zorg, ging in op de kracht van de Provincie
Limburg die verbindingen en samenwerking mogelijk maakt tussen gemeenten, UWV en
maatschappelijke organisaties.

Ben van Essen vertelde over de opbrengst van de Tour door Limburg door de Verkenners van de
Vereniging Limburg waarin met meer dan vijfhonderd mensen is gesproken over gezondheid en
arbeidsparticipatie. ‘Het oplossen van de hardnekkigste vraagstukken in de samenleving vereist
samenwerking en vraagt om verschillende vormen van solidariteit; een zoektocht naar cement 2.0
van de samenleving’.

Klik hier voor de presentatie van Ben van Essen
Klik hier voor de Canvasresultaten van Hans Diederen en Paul Jacobs
Klik hier voor de presentatie van Bart Pastoor
Klik hier voor de presentatie van Frank Joosten

Klik hier voor het verslag in pdf-formaat of op onderstaande afbeelding voor het E-MAGAZINE.

   

POPULAIR

Vallen is niet erg, maar sta weer op.

Positief staat ze in het leven. Maar dat
betekent niet dat ze het soms niet zwaar
had. Lisette Janssens heeft heel wat –
zoals ze het zelf zegt – heuveltjes en
drempeltjes moeten nemen om te zijn
waar ze nu is. De Roermondse heeft na
een scheiding haar twee kinderen alleen
opgevoed en verloor buiten haar schuld
vele banen. Hoeveel pech kun je hebben,
dacht ze vaker. Toch bleef ze altijd maar
doorgaan. Nu is haar leven op orde, heeft
ze een lieve vriend, is ze in het bezit van
een fijne, vaste baan, helpt ze anderen
met hun financiën en er is nog iets met
een wens op haar bucketlist, die totaal
niet voor de hand ligt. Lezen dus…

>>>

Kweekvijver kick-off & reunie

We gaan weer beginnen, natuurlijk wel
nog even online. In aanloop naar ons
nieuwe kweekvijvertraject starten we met
de online  Kweekvijver kick-off &
reünie Zet het al in je agenda. Het belooft
een mooi en interactief programma te
worden. Zorg dat je erbij bent!

>>>

KWEEKVIJVERTRAJECT 2021

De kweekvijvers hebben de afgelopen
jaren hun succes bewezen. Vrouwen
hebben veel in hun mars, maar niet altijd
het netwerk, het zelfvertrouwen of de
juiste handvatten om dit om te zetten
naar succes. In aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezingen starten we
dit jaar weer met een nieuw traject.

>>>

Dyonne Heijnen: “Je staat er niet
alleen voor”
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Een gesprek of traject met een coach kan
helend werken. Dat heeft Dyonne Heijnen
(45) uit Nederweert een aantal jaren
geleden zelf ervaren. Ze was juriste en zat
gevangen in een burn-out. Een paar jaar
later raakte ze opnieuw overspannen door
te hard en te veel werken en geen nee te
durven zeggen. 
De eerste vraag van haar coach in die tijd
zal Dyonne altijd bijblijven en stiekem
gebruikt ze hem zelf ook geregeld: Wat wil
jij nu eigenlijk? De vraag was zo
confronterend dat ze uren en uren huilde,
maar van daaruit ging er wel binnen in
haar een vuurtje branden. Ze ging op zoek
naar wat ze écht wil in haar leven en waar
ze intens happy van wordt. En dat heeft ze
gevonden…

>>>

Je hoeft het niet alleen te doen

De tweede lockdown. Dit keer alleen in de
winter; het is koud en nat en snel donker.
De rek is er wat uit. Kortom, voor niemand
een makkelijke tijd.

Voor de één is het eenzaam, voor de ander
niet te doen druk. Het combineren van
werk en zorg staat onder spanning.
Kinderen thuis onderwijzen of
bezighouden, opa’s en oma’s verzorgen,
het huishouden, je werk. Het is veel, héél
veel.

>>>

E-magazines FAM!

Kweekvijvertrajecten 2019

>>>

TWEETS

Insluiten Weergeven op Twitter

Tweets door  @FAMnetwerk

10u

 FAMnetwerk heeft geretweet

Oproep tot gelijke rechten en kansen. De Nederlandse 
Vrouwen Raad steunt de dringende oproep aan het 
nieuwe kabinet om deze 10 punten op te nemen in het 
Regeerakkoord. @gelijkisanders  gelijkisanders.jalt.nl 
Onderteken jij ook?  #regeerakkoord 
  

 

Vrijdag is voor ons de ideale dag voor "een Janneke" 
en voor pizza. Welke dag is dat voor jou? 
#zetjezelfopjeprioriteitenlijstje #doeeenjanneke 
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