Netwerkdag
Vrouwenemancipatie in Amsterdam;
de laatste stand van zaken
Donderdag 13 december 2007
van 10.00 tot 18.00 uur
inloop 09.30 uur
inleidingen
workshops
politiek debat
met politici
uit de deelraden

organisatie en locatie
Akantes multifunctioneel centrum
Nieuwe Herengracht 95
1011 RX Amsterdam
www.akantes.nl

Deze netwerkdag is de tweede in de reeks van een drietal door Akantes georganiseerde
jaarlijkse bijeenkomsten over Vrouwenemancipatie in Amsterdam. Gedurende deze dag staat
de laatste stand van zaken centraal aan de hand van drie klassieke emancipatieonderwerpen:
arbeidsparticipatie, zorg en strijd tegen huiselijk geweld. De nieuwe landelijke emancipatienota
2008 – 2011: “Meer kansen voor vrouwen” verwoordt de grote rol die het lokale niveau speelt
bij de uitvoering van het beleid.
’s Ochtends zijn een drietal inleidingen. ‘s Middags komen de thema’s opnieuw aan de orde in de
workshops. Tijdens het politiek debat geven politici uit de verschillende stadsdelen hun visie.
Inleidingen
De vrouwen uit de eerculturen vechten
om autonomie – Jale Simsek
Eerwraak is een extreme uitingsvorm van
het gegeven dat in sommige traditionele
gemeenschappen de seksualiteit van de
vrouw onder beheer van de man valt. Vrouwen
zeggen meer en meer NEE hiertegen en
zoeken een manier om zich als autonome
individuen te ontwikkelen. Werk, educatie en
gezondheid zijn belangrijke levensgebieden,
maar zijn niet voldoende om een blijvend
proces te garanderen.

Emancipatie in de buurt – Joan Ferrier
De gemeente en stadsdelen krijgen steeds
meer taken toebedeeld zoals met de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning, de Wet
Werk en Inkomen en de Wet Inburgering.
Voor de ontwikkeling van een effectief lokaal
emancipatiebeleid is het belangrijk inzicht te
hebben in de maatschappelijke situatie van
de verschillende bevolkinggroepen. Er zijn
diverse instrumenten voorhanden die er voor
zorgen dat zoveel mogelijk mensen bereikt
kunnen worden.

Jale Simsek is schrijfster van de publicatie
‘Alle ogen op haar gericht: Eerwraak.
Traditioneel geweld tegen Turkse vrouwen
en meisjes’ Amsterdam, 2006. Zij werkt als
free lance trainer en adviseur en is lid van de
Adviesraad Diversiteit en Integratie gemeente
Amsterdam.

Joan Ferrier is directeur E-quality,
kenniscentrum voor emancipatie, gezin en
diversiteit. Zij is onder meer lid van het bestuur
van de NCDO en voorzitter van de Triomfprijs
voor zmv-vrouwen.

Alle vrouwen aan het werk!? Feiten, trends
en mythes – Leontine Bijleveld
Hoe gaat het met de arbeidsparticipatie
van vrouwen? Hoe komen ze aan de top?
Wat te denken van de ‘iedereen voltijd
doctrine’ tegenover de keuzevrijheidpredikers? Is de zogenaamde aanrechtsubsidie werkelijk een belemmering? Is het
onmogelijk om mannen aan de zorg te krijgen?

Nieuwe ontwikkelingen Steunpunten
Huiselijk Geweld - Vrouwenopvang
Amsterdam
Er zijn elf wijkgerichte steunpunten in Amsterdam
voor vrouwen die te maken hebben (gehad)
met geestelijke, lichamelijke en/of seksueel
geweld of met dreiging van geweld binnen de
relatie. De versterking van de zelfredzaamheid
en zelfstandigheid van vrouwen staan centraal.
Kunnen deze nieuwe steunpunten snel inspelen
op acute hulpvragen? Bereiken ze vrouwen die
te maken hebben met eergerelateerd geweld?

Leontine Bijleveld is gender equality expert.
Ze maakt onder andere deel uit van het
Loonwijzerteam, het bestuur van de Vereniging
voor Vrouw en Recht en de Homomonument
Foundation.

Workshops

Randvoorwaarden arbeidsparticipatieprojecten met een korte inleiding ‘Een andere weg,
vrouwen en reïntegratie’ van Jennifer Meyer,
FNV Vrouwenbond.
De FNV Vrouwenbond heeft een duidelijke
eigen visie op reïntegratie waarbij de wensen,
kwaliteiten en mogelijkheden van vrouwen zelf
als uitgangspunt worden genomen.
Aan welke randvoorwaarden moet een project
voldoen om te slagen? Is FNV Vrouwenbond
aanspreekbaar op de knelpunten op de
arbeidsmarkt?
Jennifer Meyer is actief in de FNV Vrouwenbond
als begeleidster van Intervisiegroep ZMVvrouwen en binnen het netwerk ZMV-vrouwen.
In het dagelijks leven werkt zij als zelfstandig
Vrouwencoach en –trainster.
Initiatieven emancipatie in de buurt – met
korte inleidingen over het pas gestarte
Participatieteam in Amsterdam-Noord door
Jesse Bos en het project Duizend en één
Kracht door Senem Sirin.
Het P-team is de eerste in Amsterdam. Het
team heeft werkgelegenheid voor vrouwen
als speerpunt voor actie genomen.
Het project 1001 kracht is een landelijk initiatief.
Allochtone vrouwen worden gestimuleerd om
vrijwilligerswerk te gaan doen. Veel vrouwen
kennen de weg naar vrijwilligerswerk niet. Ze
weten vaak niet wat de mogelijkheden en de
voordelen daarvan zijn.
Hebben deze projecten het gewenste
resultaat? Kunnen meer organisaties zich
aansluiten? Wat zijn de plannen voor de
toekomst?
Jesse Bos is lid van het P-team en gemeenteraadslid voor de PvdA woordvoerder Wet
Maatschappelijke Ondersteuning.
Senem Sirin is organisatieadviseur en
projectleider 1001 Kracht bij de Vrijwilligerscentrale Amsterdam.

Programma
09.30 uur Zaal open
10.00 uur Welkomstwoord
Liesbeth Mostert, directeur Akantes
Liesbeth Sijsling, dagvoorzitter, zelfstandig
beleidsadviseur en emancipatiedeskundige
Inleidingen
10.15 uur De vrouwen uit de
eerculturen vechten om autonomie
Jale Simsek, trainer, adviseur en schrijfster
10.55 uur Alle vrouwen aan het werk!?
Feiten, trends en mythes
Leontine Bijleveld, gender equality expert
11.35 uur Pauze
11.50 uur Emancipatie in de buurt
Joan Ferrier, directeur E-quality
12.30 uur Lunch
Workshops
13.30 uur
1. Nieuwe ontwikkelingen Steunpunten
Huiselijk Geweld
Vrouwenopvang Amsterdam
2. Randvoorwaarden arbeidsparticipatieprojecten voor vrouwen
FNV Vrouwenbond
3. Initiatieven emancipatie in de buurt
Participatieteam in Amsterdam-Noord
en project “Duizend en één Kracht”
Vrijwilligerscentrale Amsterdam
Politiek forum
15.30 uur Kansen vrouwenemancipatie
in de stadsdelen
met politici uit de deelraden van
verschillende Amsterdamse stadsdelen.
16.45 uur Plannen SAMMAS
Amsterdams vrouwenplatform
17.00 uur Napraten met een hapje en een
drankje

Informatiemateriaal tentoonstelling

Akantes multifunctioneel centrum

“Monument van Trots”
“De vrijheid om lief te hebben wie je wilt is
niet vanzelfsprekend. Er is voor gevochten
en geleden door huidige en voorgaande
generaties hier en elders”

Akantes is een onafhankelijke faciliterende
organisatie. Zij richt zich op het zichtbaar
maken van de hedendaagse emancipatieontwikkeling in Amsterdam. Haar belangrijkste werkzaamheden zijn het verhuren van
vergader- en manifestatiezalen aan nonproﬁt organisaties waaronder organisaties uit
het maatschappelijk middenveld, de diverse
sociale bewegingen en van gemeente
Amsterdam. Kleine vrijwilligersorganisaties
en maatschappijvernieuwende activiteiten
kunnen worden gesponsord.

Op 5 september 1987 schreef Amsterdam
geschiedenis. Aan de voet van de Westerkerk
werd een uniek en imposant monument
onthuld “om homoseksuele mannen en
vrouwen te inspireren in hun strijd tegen
ontkenning, onderdrukking en discriminatie”.
Het monument wil homoseksualiteit in de
openbare ruimte zichtbaarder maken. Voor
de tentoonstelling “Monument van Trots”
heeft IHLIA-Homodok interviews afgenomen
op het monument. De tentoonstelling laat
zien welke verschillende betekenissen
mensen geven aan het homomonument.
Meer informatie www.monumentvantrots.nl
Vooraankondiging
Akantes Netwerkcafé
“Geen discriminatie!!! Melden noodzakelijk bij bestrijden discriminatie”
i.s.m. Meldpunt Discriminatie Amsterdam
Donderdag 13 maart 2008 van 16.30 tot
18.00 uur. Toegang gratis. Iedereen is van
harte welkom.

Verder biedt zij op stedelijk niveau een
aantal activiteiten in het kader van vrouwenemancipatie aan waaronder een bibliotheek, internetcafé, exposities, netwerkbijeenkomsten, een halfjaarlijkse nieuwsbrief
en de webportaal www.vrouwenplein.nl.
Algemene informatie netwerkdag
Iedereen is van harte welkom.
De toegang is gratis.
Aanmelden telefonisch of per e-mail met
vermelding van naam, organisatie, functie
en adresgegevens.
Lunch is na reservering verkrijgbaar voor
€ 5,- p.p.

Organisatie en locatie
Akantes multifunctioneel centrum
Nieuwe Herengracht 95
1011 RX Amsterdam.
t 020 625 20 66
e info@akantes.nl
w www.akantes.nl

