Buurvrouwennetwerken Samen Sterk in Eigen Buurt
“Een goeie buur is beter dan een verre
vriend!” is een spreekwoord dat in heel
veel talen voorkomt. Vroeger zorgden
buren voor elkaar bij geboorte, ziekte en
sterven. Buren hielpen elkaar in tijden van
tegenspoed en vierden samen feest als het
beter ging. Het buurt- of dorpsfeest was
voor iedereen het hoogtepunt van het jaar.
Dat was eeuwenlang het geval in
Nederland en ook in de landen die mensen
achterlieten toen ze naar Nederland
verhuisden.
Er is inmiddels veel veranderd. Woonden
vroeger buren een levenlang naast elkaar,
tegenwoordig wisselen de buren om de paar
jaar. Buurt- en dorpsgenoten raken verspreid
door het hele land of zelfs ver buiten de
landsgrenzen. Met –alweer - nieuwe buren
wordt vaak nauwelijks kennis gemaakt.
Aanvankelijk werd de onderlinge sociale
verbinding –het burengevoel - overgenomen
door een bloeiend verenigingsleven. Iedereen
was wel lid van een of meer
(sport)verenigingen, een vakbond of
(vrouwen)organisatie, meestal verbonden aan
een politieke of kerkelijke stroming. Ook
daarbinnen werd voor- en tegenspoed gedeeld.
Jarigen werden bezocht met een bloemetje en
ook bij ziekte of overlijden betuigden de leden
hun medeleven. Iedere organisatie had wel een
noodfonds voor calamiteiten. Afdelingen van de
FNV Vrouwenbond hadden bijvoorbeeld tot ver
na de Tweede Wereldoorlog een gezamenlijke
linnenkast. Bij bevallingen of langdurige ziekte
konden leden extra beddengoed lenen. Keurig
gewassen en gestreken. Behalve de
kernactiviteiten van een vereniging of
organisatie werden ook feesten gevierd voor
jong en oud en soms vakanties voor de
kinderen of hele gezinnen.
De laatste decennia zijn ook deze vaste sociale
structuren steeds verder naar de achtergrond
verdwenen. Daarvoor in de plaats kwamen

lossere netwerken van mensen rond
gezamenlijke interesses, belangen of
problemen. Nieuwe communicatiemiddelen als
de telefoon en het internet spelen daarbij een
belangrijke rol. Op ieder gewenst moment
kunnen mensen over vrijwel de hele wereld met
elkaar communiceren over hetgeen zij op dat
moment belangrijk vinden.
Maar een aantal zaken die vrouwen belangrijk
vinden liggen echter vlak buiten de voordeur.
Zoals de veiligheid op straat, de kwaliteit van
de voorzieningen in de buurt, het openbaar
vervoer, de kindvriendelijkheid en de
groenvoorzieningen bijvoorbeeld. Daar
verandering of verbetering in brengen lukt niet
in je eentje en meestal ook niet via internet.
Daar heb je al je buurvrouwen voor nodig !
Duurzame contacten
Uitgangspunt van dit project is dat sociale
contacten met anderen in de huidige
samenleving niet vanzelfsprekend zijn.
Duurzaam contacten ontwikkelen zich wel rond
gemeenschappelijke belangen, waarbij het niet
gaat om verschillen, maar juist om
overeenkomsten tussen mensen.
In het kader van dit project staan daarom de
volgende vragen centraal:
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-

-

Wat zijn de ideeën en wensen van witte,
zwarte, migranten en vluchtelingenvrouwen
ten aanzien van de inrichting, de faciliteiten,
de activiteiten en de veiligheid in hun eigen
buurt of wijk?
Hoe kunnen vrouwen die ideeën en wensen
uitwisselen en gezamenlijk realiseren?

Doelstelling van het project:
Buurvrouwennetwerken, geïnitieerd door een
kerngroepje van witte, zwarte, migranten en
vluchtelingenvrouwen, onderzoeken wat de
wensen en behoeften van vrouwen ten aanzien
van de eigen buurt zijn. Met benutting en
versterking van elkaars kwaliteiten worden die
ideeën vervolgens verwerkt in een
activiteitenplan om met vrouwen uit de buurt
gezamenlijk activiteiten te ontplooien en/of de
gewenste oplossingen voor knelpunten in de
buurt te realiseren. Bij die oplossingen kunnen
ook lokale organisaties, maatschappelijke
instellingen, woningcorporaties, bedrijven,
beleidsmakers en politici betrokken worden.
Werkwijze kort samengevat
Een Buurvrouwennetwerk wordt gestart door
een duo van een vrouw met alleen een
Nederlandse achtergrond en een vrouw met
meer dan alleen een Nederlandse achtergrond.
Samen breiden zij hun netwerk in de buurt uit
rond diverse activiteiten. Die activiteiten zijn
uiteraard afhankelijk van wat de vrouwen in de
betreffende buurt zelf belangrijk vinden.
Tenminste een maal per maand komt het
netwerk bijeen om buurtactiviteiten te
bespreken en voor te bereiden. Op 8 maart –
internationale vrouwendag – worden het
Buurvrouwennetwerk op lokaal niveau
‘gelanceerd’. De invulling daarvan door de vijf
Buurvrouwennetwerken zal verschillend zijn
omdat deze gekoppeld is aan de belangrijkste
punten van het betreffende
Buurvrouwennetwerk.
Het eind van het eerste netwerkjaar wordt in de
buurt gevierd met een speciale ‘slot’activiteit,
waarbij zowel de bereikte resultaten als de
vervolgactiviteiten in het komende jaar worden

gepresenteerd. Resultaat zal zijn dat aan het
eind van het jaar tenminste 500 vrouwen met
diverse achtergrond bij de vijf
Buurvrouwennetwerken zijn betrokken.
Het duo dat het initiatief genomen heeft, stuurt
gedurende het eerste jaar samen het
buurtvrouwennetwerk aan, coördineert de
activiteiten en rapporteert over de resultaten.
Ondersteuning van de netwerken
Om een buurvrouwennetwerk succesvol te
kunnen starten en activiteiten te organiseren
hebben de vrouwen het eerste jaar
ondersteuning en middelen nodig.
De FNV Vrouwenbond kan effectieve
ondersteuning bieden en - dankzij de
stimuleringsregeling ‘Ruimte voor contact’ –
ook financiele middelen voor de activiteiten van
de buurvrouwennetwerken die begin 2009
starten. Er is een budget voor de organisatie
van activiteiten in de buurt, voor onkosten en
voor vrijwilligersvergoedingen.
Verwacht wordt dat de Buurvrouwennetwerken
na het eerste jaar hun bestaansrecht bewezen
hebben en voldoende toegerust zijn om voor
vervolgactiviteiten van de structurele
Buurvrouwennetwerken en/of nieuwe
initiatieven andere (lokale)
subsidiemogelijkheden en fondsen aan te
boren.

Netwerkcoördinatoren
De twee netwerkcoordinatoren zijn de spil van
het buurvrouwennetwerk. Belangrijkste is dat
zij het een uitdaging vinden om een
buurvrouwennetwerk te starten en dat zij
vrouwen uit hun buurt kunnen
enthousiasmeren om samen activiteiten te
ondernemen.
Daarnaast kunnen de netwerkcoordinatoren
goed luisteren, zij hebben oog voor de wensen
en behoefte van alle netwerkleden, weten hen
actief te betrekken bij de taakverdeling en zijn
in staat om de organisatie en uitvoering van
activiteiten te coördineren..
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Taken/verantwoordelijkheden
De netwerkcoördinatoren verdelen onderling de
volgende taken
• samen de netwerkbijeenkomsten voorbereiden
en een programma of de agenda opstellen
• vrouwen uit de buurt werven om deel te nemen
aan het netwerk
• zorgen voor een veilig én plezierig klimaat
tijdens de bijeenkomsten;
• begeleiden van de netwerkbijeenkomsten;
• aan het eind van een bijeenkomst samenvatten
wat er besproken en besloten is;
• zorgen voor een verslag van de bijeenkomst en
rapportage
• zorgen voor een goede taakverdeling binnen
het netwerk;
• de voortgang van de uitvoering van die taken in
de gaten houden;
• contacten leggen en onderhouden met voor het
netwerk belangrijke organisaties en instanties;
• contact onderhouden met de lokale media (o.a.
door persberichten);
• bewaken van uitgaven en inkomsten
• bijhouden van een eenvoudige financiële
administratie

Training
De duo’s die de Buurvrouwennetwerken in het
eerste jaar coordineren krijgen van een training
aangeboden. De training omvat een
basistraining en vervolgbijeenkomsten voor
uitwisseling van de ervaringen die de vrouwen
in de praktijk met de netwerken opdoen.
Onderdelen die binnen de basistraining aan de
orde komen (2 dagen):
- Opbouw van een netwerk
- Interculturele communicatie
- Hoe kom je met een divers samengestelde
groep tot gezamenlijke doelen ?
- Gezamenlijk uitwerken van een doel in
concrete activiteiten
- Verdelen van taken en
verantwoordelijkheden binnen de groep
- Hoe dragen activiteiten bij aan het
empowerment van vrouwen ?
- Begeleiden van het groepsproces

- Lobbyen en onderhandelen
- Publiciteitsbeleid en omgaan met de media
Praktische zaken als:
- Activiteitenbudget: welke kosten worden
vergoed en wat zijn de voorwaarden
- Vrijwilligersvergoeding
- Rapportageformulieren
Na de eerste twee bijeenkomsten starten de
activiteiten van de Buurvrouwennetwerken,
zodat de deelneemsters ook praktijkopdrachten
kunnen uitvoeren, ervaringen kunnen
uitwisselen en elkaar kunnen ondersteunen.
Tijdens een van de trainingsdagen zullen de
landelijke netwerken van de FNV Vrouwenbond
- die zich met een specifiek onderwerp of de
positie van bepaalde doelgroepen bezighouden
- zich presenteren.
De Buurvrouwennetwerken kunnen
kennismaken met hun manier van werken en
ze worden geïnformeerd over de kennis en
deskundigheid van deze netwerken. In eigen
buurt kan die informatie en deskundigheid
benut worden om vrouwen te ondersteunen.
Mogelijk zullen activiteiten die de toekomst op
buurtniveau worden ontplooid in het verlengde
liggen van de onderwerpen van de landelijke
netwerken. Bijvoorbeeld als zij aandacht willen
besteden aan de Wmo of de positie van
alleenstaande ouders of vrouwen met een
handicap in de buurt of als zij de lokale politiek
willen betrekken bij veranderingen of
verbeteringen in de buurt.
Deelneemsters
Uit iedere netwerk nemen witte, zwarte,
migranten en vluchtelingenvrouwen deel aan de
training.
Data
De training start eind maart 2009 in overleg
met de deelneemsters op een donderdag of
zaterdag.
Kosten
De training is gratis en reiskosten worden
vergoed.

3

En verder ….
Toolkit
Voor het opzetten van de
Buurvrouwennetwerken wordt een handleiding
of toolkit ontwikkeld. Deze toolkit wordt tijdens
de training gebruikt, maar de informatie en
instrumenten kunnen ook in de praktijk benut
worden. De toolkit zal bijvoorbeeld een
draaiboek voor het organiseren van een
bijeenkomst bevatten, voorbeeld persberichten,
praktijkvoorbeelden, een concept voor de
financiële administratie van een
Buurvrouwennetwerk en tips voor activiteiten
en subsidieaanvragen.
De inhoud van de toolkit wordt tijdens de
training en naar aanleiding van de
praktijkervaring van de deelneemsters
ontwikkeld en na de evaluatie aan het eind van
het projectjaar samen met de deelneemsters
definitief vastgesteld. Daarna zal de toolkit ook
voor anderen beschikbaar zijn.

De projectcoördinator zal ook regelmatig
activiteiten van de Buurvrouwennetwerken
bijwonen en coördineert de rapportage en de
evaluatie.

Digitale nieuwsbrief
Een digitale nieuwsbrief biedt de
Buurvrouwennetwerken de mogelijkheid om
onderling contact te onderhouden en van
elkaars activiteiten op de hoogte te blijven. De
nieuwsbrief is in eerste instantie bedoeld voor
uitwisseling van ervaringen, succesvolle
activiteiten en instrumenten en wederzijdse
advisering. In een later stadium zal de digitale
nieuwsbrief ook dienen om de resultaten en
successen van de Buurvrouwennetwerken voor
een breed publiek toegankelijk te maken.

Helpdesk
Gedurende het eerste jaar worden de
Buurvrouwennetwerken ondersteund door een
projectcoördinator Gita Lala.
Zij kunnen een beroep doen op Gita voor:
- Inhoudelijke informatie ten behoeve van
activiteiten
- Advies bij de organisatie van activiteiten
- Financiële ondersteuning bij activiteiten (via
de subsidie van ‘Ruimte voor Contact’)
- Ondersteuning bij het oplossen van
(individuele) problemen van leden van het
netwerk
- Leggen van contacten met deskundige
vrouwen op specifieke terreinen
- Bemiddelen bij de oplossing van
voorkomende problemen binnen het
groepsproces
- Aanboren van fondsen en
subsidieregelingen voor vervolgactiviteiten
van het Buurvrouwennetwerk

Meer informatie

FNV Vrouwenbond
Gita Lala
Postbus 8576
1005 AN Amsterdam
T: 020 58 16 398
F: 020 58 16 392
E: gita.lala@fnvvrouwenbond.nl

Dit project is mede mogelijk dankzij de
subsidieregeling Ruimte voor Contact van het
Ministerie van VROM
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