Conferentie
‘Meer kansen voor alleenstaande ouders’
Tijd voor alleenstaande ouders beleid!

Vrijdag 4 juni van 13.00 tot 17.00 uur
NBC
Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein
Telefoon 030 - 602 69 00
www.n-b-c.nl

Programma
13.00 uur
13.05 uur

Welkom door dagvoorzitter Maud van de Wiel

Meer kansen voor Alleenstaande ouders
Aftrap door Leo Hartveld, federatiebestuurder FNV,
portefeuille sociale zekerheid, arbeidsomstandigheden en arbeidsmarkt

13.15 uur

Alleenstaand ouderschap in beeld
Inleiding door Annelou Ypeij, gender antropoloog,
universitair docent bij het Centrum voor Studie en Documentatie
van Latijns- Amerika (CEDLA) te Amsterdam

13.30 uur

Het verhaal van een overlevingskunstenaar
Uitgebeeld door actrice Els Holtzer

13.40 uur

Workshops
Blijf je financiën altijd de baas!
Primaire doelgroep: Alleenstaande ouders
Keuzes die alleenstaande ouders maken in hun leven en loopbaan, kunnen verregaande
financiële gevolgen hebben. Denk aan trouwen in gemeenschap van goederen of het niet leren
opstellen van een goede financiële administratie. Financiële problemen hebben vaak negatieve
invloed op andere leefaspecten van een persoon. Veel mensen zijn niet in staat hun (beginnende)
financiële problemen zelf goed op te lossen. De schuldenproblematiek neemt daardoor alleen
maar toe. In deze workshop leer je om een goede financiële administratie op te zetten, worden de
inkomensregelingen besproken, krijg je bespaartips aangereikt, leer je wat de gevolgen zijn van
trouwen in gemeenschap van goederen. Kortom, je leert hoe je financiële problemen voorkomt!

Marieke van Vliet van de Tussenvoorziening
Graag een studie op mijn niveau
Primaire doelgroep: Alleenstaande ouder, belangenbehartigers, beleidsmakers
Alleenstaande ouders vragen zich regelmatig af: welke studiemogelijkheden sluiten het beste aan
op mijn situatie? Hoe vind ik een balans in de combinatie van studeren en de zorg voor mijn
kind/eren? Waar heb ik recht op als studerende moeder en van welke voorzieningen kan ik
gebruik maken? Hoe regel ik de kinderopvang? Hoe knoop ik op financieel gebied de eindjes aan
elkaar? In deze workshop leer je het heft in eigen hand te nemen. Immers met een goed genoten
opleiding worden de kansen op de arbeidsmarkt versterkt en creëer je een betere toekomst voor
jezelf en je kind(eren). Tijdens de workshop wordt ook ingegaan op scholingsmogelijkheden, de
wet Studiefinanciering, kinderopvang en de voordelen van het volgen van een opleiding.

Annemiek de Jong, directeur Stichting Steunpunt Studerende moeders
I’m in charge again!
Primaire doelgroep: Alleenstaande ouders
Niet voor gekozen, maar je wel overkomen. Opeens moet je alleen verder met je kinderen. Veel
veranderingen op verschillende niveaus en gebieden. Hoe ga je hiermee om en zorg je ervoor dat
je jouw leven weer de vorm geeft, die bij jou past. In deze workshop krijg je handvatten om je
leven weer zo in te richten zoals JIJ het wilt. SAMEN met je kinderen. Want weet, "je bent niet
alleen".

Jennifer Ebecilio van Select Us
Hoe goed kent u de alleenstaande ouder?
Primaire doelgroep: beleidsmakers en belangenorganisaties
Via de quiz Wie is de alleenstaande ouders? testen wij uw kennis over de alleenstaande ouder.
Bent u goed genoeg op de hoogte van de situatie van de doelgroep waar u mee werkt en/of
beleid voor ontwikkeld? Of juist niet? Daarna gaan wij hierover met u in gesprek over de
gewenste situatie van de alleenstaande ouder. Waar zitten nou precies hun wensen? Tot slot
bespreken wij hoe u als beleidsmaker en/of belangenbehartiger het gewenste beleid hiervoor kunt
gaan ontwikkelen en hen hierin kunt ondersteunen.

Marianne Dauvellier van Bureau Remedie, organisatie en communicatie en
alleenstaande ouder Shirley de Munnik

Invloed op lokaal beleid
Primaire doelgroep: FNV Vrijwilligers en belangenorganisaties
Worden alleenstaande ouders voldoende geïnformeerd over mogelijkheden om hun inkomen en
arbeidsmarktpositie te verbeteren? Vormen de wensen en talenten van de vrouwen zelf daarbij
het uitgangspunt? Komt de zorg met kinderen niet in de knel? Dit zijn voorbeelden van vragen
waarbij u als belangenbehartiger van de alleenstaande ouders een antwoord op kunt gaan
zoeken. Door samen met de alleenstaande ouder het lokale beleid onder de loep te nemen en te
bedenken hoe deze te beïnvloeden is.

Mercedes Overman van Thandeka coaching, training en (loopbaan) advies
met FNV vrijwilligers Angel Leter en Liesbeth van Wordragen
’t Feest der Herkenning
Primaire doelgroep: alleenstaande ouders
Als alleenstaande ouder voelt het vaak alsof je er alleen voor staat. Alsof jij de enige bent die al
ploeterend zoekt naar de balans tussen zorg en werk. …….. Niets is minder waar. Wij nodigen je
graag uit voor ’t Feest der Herkenning. Om samen met ons de balans te vinden tussen werk en
zorg, af te rekenen met alle geknok tegen … , je kracht te(her) ontdekken en jouw toekomstdroom
te gaan beleven. Kom en beleef ’t feest der herkenning samen met ons!

Netwerk alleenstaande ouders, FNV Vrouwenbond: Marjan Leneman,
Danielle ter Haar, Marieke Lammers en Marilyn Limon
15.00 uur

Pauze

15.30 uur

Talkshow: Tijd voor alleenstaande ouders beleid!
Beleidsmakers, alleenstaande ouders, belangenorganisaties buigen zich over
de volgende vraag: Welk lokaal beleid is nodig voor de alleenstaande ouders?

16.30 uur

Manifest ‘alleenstaande ouders, gewenst beleid’
Presentatie van een manifest met wensen van alleenstaande ouders voor een betere inkomens-,
arbeidsmarkt- en zorgsituatie wordt overhandigd aan een ambassadeur Europees Jaar van de
bestrijding van armoede en sociale uitsluiting

Anya Wiersma, voorzitter FNV Vrouwenbond en enkele alleenstaande ouders

16.45 uur

“Spoken word” door Kirsten van den Hul, The Change
Agent.
Ze presenteert, schrijft, adviseert en inspireert op het kruispunt van cultuur, diversiteit,
communicatie en verandering. Door haar brede talenkennis en buitenlandse woon-en
werkervaring is Kirsten een echte wereldburger die liever uitgaat van wat mensen bindt dan van
wat ze scheidt. Haar motto: “Without change no butterflies”.

17.00 uur

Netwerken en borrelen

Doorlopend

Informatiebazaar
met o.m. FNV Tentoonstelling Onzeker bestaan, FNV Vrouwenbond Netwerk Alleenstaande
ouders, FNV Bondgenoten Advies Sociale voorzieningen, Steunpunt Studerende moeders,
Tientjes, Career and Kids,Zorgwacht

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------cadeaubon
Actie Alleenstaande ouders 2010
Heeft u recht op Extra geld van uw Gemeente?
FNV-Bondgenoten biedt de deelnemers aan de conferentie de mogelijkheid dit uit te laten rekenen door een
Adviseur Sociale Voorzieningen.
Als alleenstaande ouder kunt u recht hebben op Extra Financiële Voorzieningen van de gemeente, als:
- uw inkomen niet hoger is dan circa € 1350 netto in de maand(excl. vakantiegeld)
- het totale vermogen in uw gezin lager is dan € 5.500 per volwassene.
Wilt u uit laten zoeken of u recht heeft op Extra Geld? Neem dan contact op met de klantenservice van FNV
Bondgenoten op telefoon.nr. 0900-9690.
Vermeld bij uw aanvrage “Actie Alleenstaande ouders 2010”.
Deze aanbieding geldt van 4 juni t/m 2 juli 2010
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