debat en voorlichting

Participatiesamenleving
gevolgen voor vrouwen: kansen en risico’s
Dinsdag 17 december 2013
van 14.00 tot 18.00 uur
inloop 13.30 uur
inleidingen
vragen en discussie
projectpresentaties
infostands
Toegang gratis

Programma
13.30 uur		Inloop
14.00 uur		Welkomstwoord Cock Kerling, Vrouwenbelangen regio Noordwest
		en moderator Yellie Alkema, raadsvoorzitter van Stadsdeel Centrum
14.15 uur		Inleiding ‘Participatiesamenleving; draaien vrouwen ervoor op?’
		Wil Verschoor, manager Movisie programma Participatie en actief
		burgerschap
15.05 uur		Toelichting infostands en projectpresentaties
		Hinke Stallen, projectleider ServicePunt Emancipatie SPE
15.15 uur		Pauze; bezoek infostands Amsterdamse vrouwenorganisaties
15.45 uur		Inleiding ‘Veranderingen gemeente, nieuwe kansen participatie en
		emancipatie’ Liane Pielanen, stadsdeelsecretaris Stadsdeel Oost
16.30 uur Afsluiting Fenna Ulichki, gemeenteraadslid GroenLinks,
		deskundige emancipatiebeleid
16.40 uur		Napraten met een hapje en een drankje en bezoek aan de infostands
Iedereen is van harte welkom. Toegang gratis.
Graag van tevoren aanmelden info@akantes.nl
Moderator
Yellie Alkema - raadsvoorzitter van Stadsdeel Centrum
Inleidingen
‘Participatiesamenleving, draaien vrouwen ervoor op?’
Wil Verschoor – manager Movisie programma Participatie en actief burgerschap
Het begrip participatiesamenleving is niet nieuw maar de ontwikkelingen waarbij
burgers aangesproken worden op eigen verantwoordelijkheid lijken nu versneld
plaats te vinden. Welke kanttekeningen zijn hierbij te plaatsen en wat kunnen mensen die zich actief inzetten, verwachten van de overheid?

Organisatie
Akantes, Vrouwenbelangen regio Noordwest en Servicepunt Emancipatie
Locatie
Akantes, Nieuwe Herengracht 95, 1011 RX Amsterdam - www.akantes.nl

‘Veranderingen gemeente, nieuwe kansen participatie en emancipatie’
Liane Pielanen – stadsdeelsecretaris Stadsdeel Oost Amsterdam
De nieuwe visie op burgerparticipatie gaat uit van een gezamenlijke verantwoordelijk bij het oplossen van maatschappelijke problemen. Hoe gaat de relatie tussen
burgers, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de overheid de komende
jaren veranderen? Welke rol speelt vertrouwen en loslaten?

P a r t i c i patiesamenleving
Een paar maanden voor de lokale verkiezingen in maart 2014 staat de participatiesamenleving volop in de belangstelling. Dat betekent een overheid
die zich steeds verder terugtrekt en burgers die via eigen netwerken zoveel
mogelijk voor zichzelf moeten zorgen. Mantelzorg en vrijwilligerswerk
worden steeds minder vrijblijvend. Aan mensen die zorg ontvangen kan
worden gevraagd als vrijwilliger iets terug te doen.
• Is de overheid er alleen nog voor mensen die daar echt niet toe in staat
zijn en speelt zij verder nauwelijks nog een rol?
• Wat zijn de gevolgen voor vrouwen en vrouwenorganisaties?
• Gaan vrouwen niet de meeste zorgtaken op zich nemen?
• Alleen zorgen of ook kansen?
D e c e n tralisatie
Vanaf 1 januari 2015 geldt de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
De Gemeente Amsterdam krijgt er veel taken bij.
• Hoe gaat de gemeente hiermee om?
• Heeft men voldoende oog voor de gevolgen hiervan voor verschillende
groepen in de samenleving?
Ce n t r a lisatie
• Wat zijn de gevolgen als de stadsdelen worden opgeheven voor bestaande relaties tussen stadsdeel en (vrouwen)organisaties?
• En hoe gaat het met nieuwe initiatieven zoals de communities in Stadsdeel Oost?
Ve r k i e zingen
Het is voor vrouwen van groot belang te weten welke veranderingen de
komende jaren in de gemeente gaan plaatsvinden. Het is zaak de politiek kritisch te volgen en bij de lokale verkiezingen op 19 maart 2014 de
vrouwenstem te laten horen. Waar moet je op letten? Om daar achter te
komen is deze bijeenkomst georganiseerd, die vooral een voorlichtend
karakter heeft. Deze is de eerste van drie bijeenkomsten, in verband met
de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen. Op 29 januari presenteert
de Vereniging voor Vrouwenbelangen een brochure waarin de verschillende
verkiezingsprogramma’s zijn vergeleken en op 19 februari organiseert zij
een politiek forum met vertegenwoordigers van de politieke partijen.

Infomarkt projecten vrouwenorganisaties
Op deze markt worden de SPE-projecten van het speerpuntenbudget in het zonnetje gezet. Veel organisaties werken vanuit hun huiskamer aan hun project of
zij komen samen in het buurthuis voor trainingen of workshops. Daarom is deze
informatiemarkt een moment waarop men alle projecten aan de buitenwereld en
aan elkaar kan laten zien.
Samenwerkende organisaties
Servicepunt Emancipatie SPE
Het Servicepunt Emancipatie ondersteunt (vrouwen)organisaties bij hun inzet
voor de emancipatie van Amsterdammers, vrouwen én mannen met projecten
gebaseerd op de vijf speerpunten uit de emancipatienota van gemeente Amsterdam: economische zelfstandigheid, zelfbewust opgroeien, zichtbaarheid
van lesbische vrouwen, zelfbeschikking en emancipatie van vaders en mannen.
Voor informatie: www.spe-amsterdam.nl en www.dmo.amsterdam.nl rubriek
Burgerschap en Diversiteit.
Ve r e n i g i n g v o o r Vr o u w e n b e l a n g e n
Vrouwenbelangen regio Noordwest is onderdeel van de Vereniging voor Vrouwenbelangen. De vereniging zet zich in voor vrouwenrechten en gelijke deelname van vrouwen en mannen aan besluitvorming in de maatschappij, in de
politiek en in het openbaar bestuur. Vrouwenbelangen is onafhankelijk en is
niet gebonden aan een politieke kleur of levensbeschouwing. Voor informatie:
www.vrouwenbelangen.nl
Akantes
Akantes is een vergader- en congrescentrum voor non-profitorganisaties mooi
gelegen in het hart van Amsterdam. Zij verhuurt diverse zalen en vergaderruimten met uiteenlopende faciliteiten en catering. Kleine vrouwen- en andere
vrijwilligersorganisaties kunnen op aanvraag tegen sterk gereduceerd tarief
zalen en kantoorfaciliteiten huren. Voor informatie: www.akantes.nl
locatie
Akantes, Nieuwe Herengracht 95, 1011 RX Amsterdam - www.akantes.nl
Akantes is goed bereikbaar met openbaar vervoer:
tram 7 en 14 halte mr. Visserplein
metro 51, 53, 54 halte Waterlooplein uitgang Hortusplantsoen.

