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vrouwen zijn die het meeste 
oppakken.” Uitermark: “De 
verzorgingsstaat heeft veel 
traditionele vrouwentaken 
overgenomen. Nu die taken 
weer afgestoten worden, zal 
van dochters, moeders, echt-
genotes verwacht worden 
dat zij zorgtaken voor hun 
ouders, kinderen, echtgeno-
ten weer op zich nemen. Er 
zijn genoeg fantastische initi-
atieven die energie, diversiteit 

en creativiteit uitstralen. De meer onzichtbare effecten van 
de bezuinigingen zitten op het niveau van de individuen van 
huishoudens met problemen waarvoor mensen niet voor in 
de rij lopen om te zeggen hoe fantastisch het is dat die men-
sen meer op zichzelf zijn aangewezen. Op dat niveau zullen 
vrouwen in het algemeen de zorgtaken meer gaan invullen.”

De keerzijde van zelforganisatie 
Nu we richting de werkelijkheid van een participatiesamenle-
ving gaan, staat ook het verschijnsel zelforganisatie centraal. 
Tal van sociale ondernemers staan op om aan de slag te gaan 
in het gat dat de overheid laat liggen. Zij starten vanuit een 
spontane intrinsieke motivatie met een sociale doelstelling. 
Een positief verschijnsel. Toch? “In de media zie je de laatste 
tijd dat zelforganisatie in een hele positieve bewoording 
wordt beschreven. Je ziet dat ook in de kabinetsnota waarin 
wordt aangegeven dat de samenleving veel kan en zelf doet. 
Helaas worden dikwijls alleen de positieve voorbeelden in de 
media beschreven. Ik ben geïnteresseerd in alle voorbeelden. 
Want dan zie je ook de voorbeelden waarbij het faliekant 
misgaat. Bijvoorbeeld thuiszorg, als de overheid zich hier 
terugtrekt, zullen mensen de zorg zelf gaan organiseren. In 
sommige gevallen zal dit niet lukken. Deze mensen worden 
niet uitgesloten, maar eerder aan hun lot overgelaten. Je 
hebt ook een vorm van uitsluiting die expliciet en venijnig is. 
Organisaties die mensen willen verzorgen op basis van hun 
inleg. Dit betekent dat mensen die minder hebben om in te 
steken daarvan uitgesloten zijn”, zo stelt Uitermark. En ver-
volgt: “Het insluitingmechanisme dat eerst vanzelfsprekend 

Dit werd nogmaals benadrukt  in de eerste troonrede van 
zijne Majesteit Koning Willem Alexander. "Van iedereen die 
dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor 
zijn of haar eigen leven en omgeving." En ook dat "de klas-
sieke verzorgingsstaat langzaam maar zeker verandert in 
een participatiesamenleving". Wat verstaan we onder burger-
schap anno 2013, uitgaande van de dimensie participatie? 
Welke rol blijft er voor de overheid en het maatschappelijk 
middenveld? En hoe beweegt de burger zich in deze nieuwe 
werkelijkheid? Is er sprake van optimisme of neigen we naar 
pessimisme? We spraken hierover met dr. Baukje Prins, lec-
tor Burgerschap en Diversiteit aan De Haagse Hogeschool 
en dr. Justus Uitermark, ondermeer bijzonder hoogleraar 
Samenlevingsopbouw aan de Erasmus Universiteit te 
Rotterdam. 

Prins: “Burgerschap is een brede term. Vanuit mijn lectoraat 
ben ik vooral bezig met burgerschap in het kader van de mul-
ticulturele samenleving. Daarbij is het in mijn ogen enerzijds 
heel belangrijk dat je de verschillen in onze maatschappij 
erkent. We moeten elkaar de ruimte geven om verschillend te 
zijn. Maar om samen te kunnen leven moeten we elkaar ook 
op een aantal punten vinden. Je bent een Nederlands staats-
burger als je aan bepaalde formele eisen voldoet maar tegen-
woordig krijgt burgerschap ook een emotionele invulling. We 
verwachten bijvoorbeeld van nieuwkomers dat ze zich thuis 
voelen in Nederland. Dan pas zijn ze echt een Nederlandse 
burger. Dit was in de jaren 60 en 70 helemaal niet aan de 
orde. Maar toen was de verzorgingsstaat ook nog volop in 
bloei.” Uitermark: “Mijn persoonlijke aandacht gaat het mees-
te uit naar de vraag hoe mensen samen werken om samen 
een bijdrage te leveren aan het publiek belang en dat is 
expres een brede definitie, je kunt aan allerlei dingen denken: 
van de huiswerkklas tot en met de voedselbank. Dit zijn alle-
maal vormen van private initiatieven waar mensen zelf profijt 
aan ontlenen maar die wel een publieke waarde creëren en in 
die waarde schuilt dus burgerschap”, aldus Uitermark. 

Feminisering van Burgerschap. Feit of fabel? 
Een opvallend fenomeen dat wordt beschreven in het boek 
'Als meedoen pijn doet, Affectief Burgerschap in de wijk', 
van Evelien Tonkens en Mandy de Wilde, is dat impliciet en 
indirect door een verschuiving van beleid naar informele 
burgerinitiatieven de focus meer naar vrouwen verschuift. De 
sfeer van het beleid sluit als het ware meer aan bij traditionele 
rollen, sferen en taken. In hoeverre sluiten jullie hierbij aan? 

Prins: “Affectief burgerschap gaat er vanuit dat alle burgers 
(autochtonen, immigranten, allochtonen, nieuwkomers) 
emotioneel worden aangesproken op hun morele plicht 
om meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun naasten. 
Kortom, er wordt van burgers verwacht dat ze allerlei taken 
op zich nemen die tot voor kort door sociaal pedagogische 
hulpverleners of maatschappelijke werkers werden gedaan. 
Natuurlijk is er enerzijds sprake van een gender subtekst, 
mannen zullen als vrijwilliger eerder een busje  rijden of 
een tuin aanleggen, vrouwen doen meer aan mantelzorg. 
Anderzijds laat de praktijk zien dat  mensen (m/v) die al erg 
actief zijn  zich aangesproken voelen om nog meer aan te 
pakken. Het risico van overbelasting is dan groot. Een andere 
zorg en ook tegenstrijdig als je het vanuit het gender per-
spectief bekijkt, is het emancipatiebeleid van Jet Bussemaker. 
Van vrouwen wordt enerzijds verwacht dat ze meer gaan 
werken, zodat ze financieel onafhankelijk worden, maar 
anderzijds moeten ze  meer aan zorgvrijwilligerswerk en 
mantelzorg gaan doen. Want uiteindelijk zullen het toch de 

Na de iNtegratie, 
de schaamte 
voorbij
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Burgerschap in de participatiesamenleving 

Burgerschap, participatiesamenleving, de doe-democratie; allemaal begrippen die gemeen hebben dat 
de burger een steeds grotere verantwoordelijkheid draagt voor zijn omgeving en de overheid zich 
steeds verder terug trekt. 

De klassieke verzorgingstaat verandert (volgens de regering VVD en PvdA) in een ‘participatiesamenleving’. 

De overheid vindt dat haar burgers de handen uit de mouwen 
dienen te steken. Nou zijn wij Rotterdamse burgers daar natuurlijk 
niet vies van. Volgens mij zijn we daar allang mee bezig, betaald 
en onbetaald. In mijn jeugd is dat met de paplepel ingegoten. 
Vanzelfsprekend was het dat ik mee hielp met ons cluppie of ging 
collecteren voor het een of ander. Dat was toen zo, dat is nu zo. 
Dus in mijn beleving vraagt de overheid ons om er een schepje 
bovenop te doen.

Prima om een appèl op ons burgers te doen. Voor een deel van 
de bevolking is vrijwilligers werk nog geen klus die er gewoon bij 
hoort. Bovendien geeft het ruimte om je vrije tijd op een ontspan-
nen manier, met een hobby door te brengen. Een hobby die dan 
ook nog eens aan het algemeen nut bijdraagt. Maar als ik denk 
aan mijn zus die al zoveel mantelzorg op haar schouders neemt 
en die er door de terugtredende overheid nog meer klussen voor 
(schoon)ouders, andere familieleden of buren bij krijgt, kan de 
weegschaal gemakkelijk naar een foute kant overslaan. De kant 
waar er overbelasting ontstaat. En laat ik nou denken dat die 
balans voor vrouwen eerder onevenwichtig wordt dan voor man-
nen. Vrouwen laten zich meer (in algemene zin gesproken) op hun 
sociale kant aanspreken en dreigen zo steeds meer taken toege-
schoven te krijgen. Dat kan nooit de bedoeling zijn! Vrouwen zul-
len ook vanwege hun grote sociale vaardigheden eerder betrok-
ken zijn bij buurtprojecten. Ze vormen nu eenmaal gemakkelijker 
de brug tussen verschillende bewonersgroepen. Mooie vaardighe-
den waar we met z’n allen veel van kunnen profiteren.

Dus oké overheid, wij stropen de mouwen op. Maar wat kunt u 
ondertussen doen? In het pamflet dat binnenkort verschijnt doet 
Evelien Tonkens een aantal suggesties waarmee de overheid haar 
deel ten faveure van de participatiesamenleving kan bijdragen*. 
Ik citeer uit een artikel dat in Trouw verscheen: “vergemakkelijk 
de combinatie van mantelzorg en werk, onder andere door uitbrei-
ding van zorgverlof en meer gelijke taakverdeling van mantelzorg 
tussen mannen en vrouwen; meer zeggenschap voor mantelzor-
gers en vrijwilligers (via een Nationale Participatieraad); bevorder 
vrijwilligerswerk voor onbemiddelbare werklozen, maar met 
perspectief op betaald werk; in navolging van Duitsland een vrijwil-
ligersjaar voor jongeren (een tussenjaar tussen school en studie); 
maak van kinderopvang een recht voor alle ouders (zie Zweden). 
En last maar helemaal niet least: bevorder respect voor mensen 
die van steun, zorg en hulp afhankelijk zijn in plaats van te sug-
gereren dat ze lastpakken en klaplopers zijn. Start de campagne: 
‘De schaamte voorbij!’ We zijn namelijk allemaal afhankelijk, van de 
overheid, werkgevers, vrienden, familie, internet, het waterschap 
en het wegennet. Dat is niks om je voor te schamen.” Gelukkige 
hebben we in Nederland ook nog knappe koppen die met ons 
mee kunnen denken over die ‘nieuwe’ samenleving. 

* E. Tonkens: Bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap bij de afdeling 
Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Trouw 23 september 2013: 
“Als het kabinet meer participatie wil, valt er veel te winnen bij vrijwilligers”

Dat de traditionele verzorgingsstaat 
zijn einde nadert is geen nieuws meer. 
De overheid trekt zich de afgelopen 
jaren steeds meer terug uit het 
publieke domein. De gevolgen van de 
vergrijzing, internationalisering, maar 
ook de vele bezuinigingen die zijn 
ingezet als gevolg van de mondiale 
crisis, bepalen de nieuwe werkelijkheid 
die steeds meer vorm begint te krijgen. 

eeN sociale revolutie oNder burgers of overheid? 

dr. Justus Uitermark

dr. Baukje Prins

Gerda Nijssen



Wat is DoorDeWijks?
DoorDeWijks is een stichting die staat voor betaalbare sociale 
wijkhulp en nieuwe werkgelegenheid in de wijk. Doordewijkers 
krijgen de mogelijkheid om wijkgenoten te helpen met dage-
lijkse taken en daarvoor betaald te worden. Het is een optie 
tussen vrijwilligerswerk en een professionele baan in. Het gaat 
om hulp bij dagelijkse bezigheden zoals licht huishoudelijk 
werk, strijken, boodschappen doen, samen naar de dokter, 
tuintje wieden etc.. Het sociale aspect is daarbij heel belang-
rijk. Het principe van DoorDeWijks is om het voor gewone 
mensen makkelijk te maken om toch nog wat bij te verdienen. 
We vallen binnen de regeling dienstverlening aan huis.

Waar zijn jullie actief en hoeveel DoorDeWijkers 
hebben jullie?
We zijn begonnen in Hillegersberg-Schiebroek. We zijn ver-
der nog actief in Noord, Kralingen en Prins Alexander. En we 
willen langzaam verder uitbreiden. We hebben ongeveer 25 
DoorDeWijkers, die meer dan 50 klanten in de wijk onder-
steunen.

Wat was voor jou de reden om DoorDeWijks 
op te richten?
Ik zat een tijdje zelf thuis en was aan het solliciteren naar 
werk, mijn buurvrouw was net bevallen en ik bood mijn hulp 
aan, maar ze maakte er geen gebruik van. Ik dacht ik wil best 
wel bij haar gaan werken om wat bij te verdienen en als ze 

De oprichters van het platform, Rineke Kraaij (Kantoor Kraaij), 
Maurice Specht (Specht in de stad) en Erik Sterk (buro Erik 
Sterk), hebben een duidelijke visie op de stad: de stad is het 
speelterrein van sociaal ondernemers. Ze geven er vorm aan 
en worden er door gevoed. Maar daarin staan ze niet alleen. 
De gedroomde stad van sociaal ondernemers is innig verwe-
ven met de geleefde stad van haar inwoners en de geplande 
stad van de beleidsmakers. Kraaij neemt ons mee in hun 
verhaal. 

“Met de terugtrekkende overheid  en een stijgend aantal 
zelfstandig ondernemers is een soort revival van burgers 
die zich bemoeien met hun eigen leefomgeving ontstaan. 
Dit kan een win-win situatie zijn. Met het platform willen we 
kijken op welke manier.  Dat doen we onder andere door het 
uitvoeren van een inventarisatie van burgerinitiatieven voor 
het lectoraat ‘Dynamiek van de stad’ van de Hogeschool 
Inholland. We vinden het belangrijk om niet alleen burgerini-
tiatieven in kaart te brengen, maar ook te stimuleren en te 
ondersteunen. Daarom organiseren we bijeenkomsten waar 
actieve burgers, sociaal ondernemers, mensen uit het maat-
schappelijk middenveld, ambtenaren en politici hun kennis 
kunnen delen. Daarnaast adviseren we de overheid over hoe 
zij actief burgerschap en sociaal ondernemerschap kunnen 
faciliteren”, aldus Kraaij. 

De eerstvolgende activiteit van de Makers is FEAST: Financier 
via Eten Artistieke en Sociale Tactieken. Kraaij vertelt: “FEAST 
is een simpele manier om burgers met innovatieve ideeën 
een klein startkapitaal te verschaffen. De initiatiefnemers 
dienen hun plan in bij de Makers. De Makers organiseren 
een diner voor vijftig gasten. De entree bedraagt € 25,-. Vijf 

me had betaald dan zou ze waarschijnlijk wel mijn hulp 
accepteren. Zodoende ben ik op het idee gekomen om 
het voor iedereen mogelijk te maken om met eigen 
talenten de buren te helpen tegen betaling. Ik dacht dat 
er best een vraag naar zou kunnen zijn. Ik dacht dit moet 
voor iedereen kunnen en waarom bestaat dit nog niet?

Welke stappen moest je ondernemen om je idee 
voor DoorDewijks te realiseren?
Het idee had ik. Vervolgens heb ik een bedrijfsplan 
geschreven binnen een competitievorm; de New Venture 
bedrijfsplan competitie. Je moest eerst een idee indienen 
en daarna werd ernaar nagekeken door de jury en kreeg 
je commentaar en aanvullingen. Nadat het bedrijfsplan 
klaar was, ben ik een bestuur gaan zoeken en fondsen 
gaan werven. Vervolgens ben ik doordewijkers gaan wer-
ven en hebben we bekendheid gecreëerd. 

Wat inspireert je? 
De blijdschap en dankbaarheid van de doordewijkers. Dat  
ze lekker bezig zijn en geld kunnen bijverdienen en dat 
klanten blij zijn dat ze langer zelfstandig kunnen wonen .

Wat zijn je ambities? En wat wil je nog bereiken?
Ons pakket zo professioneel en duidelijk maken zodat we 
ons concept op franchise methode kunnen uitbreiden. Er 
is veel vraag naar, zowel stedelijk als landelijk. 

Meer weten over DoorDeWijks? Bezoek www.doordewijks.nl 

initiatiefnemers krijgen de gelegenheid hun plan tijdens het 
diner te pitchen. De gasten stemmen op het idee dat hen het 
meest aanspreekt. Het winnende idee krijgt de opbrengst van 
de avond, € 1000,- als startkapitaal mee naar huis. Zo simpel 
kan het zijn.” 

Helaas is niet alles zo simpel als de opzet van FEAST. 
Burgerschap en sociaal ondernemerschap zijn beleidstech-
nisch gezien, bijzonder ingewikkeld. De uitdaging zit in de 
vele tegenstrijdigheden. Politici en ambtenaren stellen 
doelen. Waar zij voorheen moesten zorgen voor het halen 
van die doelen, moeten zij nu zorgen dat burgers die doelen 
zélf gaan halen. Nieuwe burgerinitiatieven zijn hip en wor-
den omarmd. Maar wat als actieve burgers kritisch zijn op 
de plannen van de overheid? En hoe vinden deze nieuwe, 
hippe burgerinitiatieven aansluiting bij al jaren bestaande 
burgerinitiatieven in de wijk? Hoe kunnen de overheid en het 
maatschappelijk middenveld burgers stimuleren om actief 
bij te dragen aan een mooier, leuker en socialer Rotterdam? 
Over dit soort vragen denken de Makers van Rotterdam graag 
met actieve burgers, organisaties en de overheid mee. Dit 
najaar verschijnt naar aanleiding van hun onderzoek het boek 
‘Sociaal ondernemerschap in de participatiesamenleving, Van 
de brave naar de eigenzinnige burger’. 
De Makers van Rotterdam zijn altijd op zoek naar nieuwe 
sociaal ondernemers en burgerinitiatieven. Heb je of ken 
je een leuk initiatief in Rotterdam? Meldt het bij de Makers. 
Bestaande initiatieven worden vermeld op de website. 
Nieuwe initiatieven kunnen meedingen naar een startkapitaal 
tijdens FEAST op 14 oktober.

Meer informatie: www.demakersvanrotterdam.nl
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Samen 
staaN we sterk

ProfessioNals door de wijk. 
sociaal, betrokkeN eN behulPzaam

persoonlijk

Naam: Suzanne Rietveld 
Organisatie: DoorDeWijks
Functie: oprichtster en voorzitter  

Op steeds meer terreinen zien we ondernemende, creatieve en sociale onder-
nemers opstaan die zich inzetten voor vraagstukken op het gebied van zorg, 
energie, leefbaarheid, voedsel, openbare ruimte, persoonlijke ontwikkeling en 
publieke voorzieningen. Soms doen mensen dit als ondernemende burger of als 
sociaal ondernemer; maar altijd vanuit een passie en betrokkenheid bij de stad. 
Voor al deze mensen is er het platform ‘De Makers van Rotterdam’. Dit platform 
van en voor makers stimuleert kennisontwikkeling en kennisdeling rondom 
ondernemend burgerschap en sociaal ondernemerschap in Rotterdam. 

was, zoals bij thuiszorg of een bibliotheek, zijn dan niet meer 
vanzelfsprekend. Op het moment dat je het overlaat aan 
een private organisatie of zelforganisatie, dan weet je dat ze 
selectief insluiten en voor een deel uitsluiten.” De realiteit 
laat zien dat zelforganisatie een norm wordt. Hoe gaan we 
hier dan mee om en wat is de rol van de overheid? 

De overheid bepalend of niet? 
Prins: “De lokale overheid zal altijd een  vinger aan de pols 
moeten houden en moeten waken over de kwaliteit van de 
zorg die geleverd wordt. Als de overheden zich volledig terug-
trekken, dan krijgen we een minimale overheid die eigenlijk 
alles overlaat aan het sociale krachtenveld. Dan gaat het soci-
ale krachtenveld functioneren als een markt waarbij de sterk-
ste  overleven en met name kwetsbare burgers niet meer 

voldoende beschermd worden.” Uitermark: “Ik wil vooral een 
eerlijke discussie over wat er op dit moment aan het gebeuren 
is. Een discussie waarbij niet ieder initiatief direct omarmd 
wordt. Alle initiatieven moeten in kaart worden gebracht. 
Ook de initiatieven waar het mis gaat. Op deze wijze kun je 
de dynamiek van zelforganisatie doorgronden: wanneer lukt 
het wel en wanneer niet? Zo kun je zelforganisatie proberen 
te bevorderen. Er is meer geld dan ooit voor de lokale overhe-
den. De gemeenten worden belangrijker als doorgeefluik en 
er wordt van ze verwacht dat ze burgerinitiatieven stimuleren. 
Om deze reden zullen ze dan ook prominenter aanwezig zijn 
in het maatschappelijk middenveld, meer dan voorheen. Het 
is de overheid die hier een beweging maakt het middenveld 
vorm te geven. De burgerschaprevolutie heeft zich niet afge-
speeld onder burgers zelf, maar onder de overheid.” 
 

de makers vaN rotterdam

Platform 
voor sociale 
pioniers
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Naast de Euro beschikt Rotterdam-Zuid sinds kort over een 
eigen ruilmunt: De Zuiderling. Eén Zuiderling staat voor onge-
veer een half uur tijdsbesteding. ‘Peoples money for peoples 
communities’; Groei van welvaart en geluk op Zuid, luidt de 
missie van initiatiefnemers Luc Manders en Martien Kromwijk. 
De munt is van de bewoners van Zuid. Heel veel bewoners en 
organisaties hebben meegewerkt aan de ontwikkeling ervan. 
Jong of oud, arm of rijk, met of zonder werk, iedereen op 
Zuid kan vanaf 3 september 2013 Zuiderlingen verdienen en 
uitgeven.  Simpelweg door iemand te helpen met zijn talent 
of het talent van iemand anders voor zichzelf in te zetten. 
Bijvoorbeeld iemand bijles wiskunde geven in ruil voor het 
uitlaten van je hond, boodschappen doen voor iemand in ruil 
voor het vermaken van je broek, koffie en thee schenken bij 
een activiteit van iemand in ruil voor hulp bij het verwijderen 
van een virus op je laptop. 
Meedoen met de Zuiderling is een manier om mensen te 
leren kennen en je netwerk te vergroten. Mensen die je niet 
kent om hulp vragen wordt makkelijker, want je kunt hen 
belonen voor hun inzet. Het wordt makkelijker om iemand te 
vinden die de klus voor je kan klaren, je benut je talenten en 
mensen weten jou te vinden voor waar jij goed in bent. 
Wetenschap wijst uit dat sociale activiteit een goed gevoel 
geeft. Daarom streeft de Zuiderling naar een zo hoog moge-
lijke omloopsnelheid. Hoe hoger de omloopsnelheid, hoe 
hoger de activiteit. Hoe meer activiteit, hoe meer welvaart 
en geluk. Hoe meer Zuiderlingen, hoe meer mensen met 
elkaar in contact komen. En hoe sneller de Zuiderling een 
vanzelfsprekend onderdeel wordt van de gemeenschap en de 
burgerinitiatieven op Zuid. 
Elke bewoner van Zuid kan zich met zijn mobiele telefoon 
aanmelden voor de Zuiderling. Wil je meer informatie? Kijk 
eens op de website www.dezuiderling.nl of bezoek een 
Zuiderlingen-party of Zuiderlingen-café en hoor alles wat 
je wilt weten. Mensen die een Zuiderlingen-party  hebben 
bezocht,  hebben de mogelijkheid er zelf ook één te organi-
seren. Bijvoorbeeld om meer aandacht te creëren voor hun 
initiatief. Daarmee verdienen zij dan weer Zuiderlingen, die zij 
weer uit kunnen geven voor eigen activiteiten. Wanneer meld 
jij je aan?

Deze nieuwsbrief wordt mogelijk 
gemaakt door Gemeente Rotterdam. 

Gerard Scholtenstraat 129
3035 SJ Rotterdam
telefoon 010 - 465 92 96
fax  010 - 465 87 37
www.donadaria.nl
info@donadaria.nl
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COLOFON

8 OktOBER  13.30 - 15.30 UUR
Wat: Genderbewust opvoeden  
Door: Stichting Asiya in samenwerking met Dona Daria 
Voor: Vrijwilligers
Waar: Buurthuis de Dam, 
 Persoonsstraat 32, Rotterdam
Info: asiya_g@hotmail.com

10 OktOBER  09.00 - 13.00 UUR 
Wat: Conferentie Inclusief Burgerschap
Door: Dona Daria
Voor: Professionals. Graag aanmelden via info@donadaria.nl
Waar: De Machinist 
 Willem Buytewechstraat 45, Rotterdam
Info: www.donadaria.nl

10 OktOBER  18.00 - 21.00 UUR
Wat: Nationaal Integratiediner  
Door: Dona Daria
Voor: Genodigden
Waar: Voedseltuin 
 Keilestraat 9, Rotterdam
Info: www.donadaria.nl 

7 t/m 13 OktOBER 
Wat: Week van de Opvoeding  
Door: Dona Daria 
Voor: Iedereen
Waar: Diverse locaties
Info: info@donadaria.nl
 www.weekvandeopvoeding.nl

14 OktOBER  9.30 - 11.30 UUR 
Wat: Bijeenkomst InZicht “Verborgen Vrouwen”  
Door: Dona Daria
Voor: Zelforganisaties, professionals en vrijwilligers in de deelgemeente 

Delfshaven
Waar: Lokatie volgt nog 
Info: www.donadaria.nl 
 info@donadaria.nl 

14 OktOBER  19.30 UUR 
Wat: FEAST
Door: De makers van Rotterdam
Voor: Iedereen
Waar: Lokatie volgt nog 
Info: www.demakersvanrotterdam.nl 
 maurice@demakersvanrotterdam.nl  

17 OktOBER  16.00 - 18.00 UUR
Wat: Expertmeeting: Nazorg bij Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV)
Door CJG Rijnmond & Dona Daria
Voor: Geïnteresseerden
Waar: Dona Daria
 Gerard Scholtenstraat 129, Rotterdam
Info: Graag aanmelden via info@donadaria.nl

28 okToBEr & 4 NoVEmBEr  13.00 - 15.30 UUR
Wat: training Selfmanagement
Door: Dona Daria 
Voor: Professionals
Waar: Dona Daria,
 Gerard Scholtenstraat 123, Rotterdam 
Info: www.donadaria.nl 
 info@donadaria.nl

29 OktOBER  19.30 - 22.00 UUR
Wat: Slotdebat Opvoedtafels
Door: Debatcentrum Arminius i.s.m. de Gemeente Rotterdam
Voor: Iedereen
Waar: Debatcentrum Arminius
 Museumpark 3, Rotterdam
Info: www.arminius.nu

10 oktober Conferentie 
Inclusief burgerschap:
Van eIgen kraCht 
naar gedeelde kraCht

UItnodIgIng

Burgerschapsbeleid nodigt burgers uit tot zelfred-
zaamheid en affectief burgerschap. Dit van ‘eigen 
kracht’ uitgaande beleid stimuleert burgers sociale, 
politieke en bureaucratische vaardigheden te ontwik-
kelen en actief te participeren in de samenleving. Zo 
ook in de gemeente rotterdam. maar welke randvoor-
waarden zijn nodig voor inclusief Rotterdams burger-
schapsbeleid?

ProGrAmmA
8.30 - 9.00 Inloop
9.00 - 9.10 opening en toelichting doelstellingen
9.10 - 9.25 Inleiding Wethouder Louwes
9.25 - 9.55 prof. dr. Justus Uitermark
9.55 - 10.05 dr. Joke van der Zwaard
10.15 - 11.00 Werkgroep ronde I
11.05 - 11.35 dr. Baukje Prins “omwille van de leef-

baarheid van buurt en thuis: zorgzame 
burgers (m/v) gevraagd”

11.40 - 11.45 Instructie ronde II
11.45 - 12.35 Werkgroep ronde II
12.35 - 12.50 Afsluiting: wat nemen we mee?
13.00 - 14.00 Lunch

AANmELDEN? Stuur een mailtje naar info@donadaira.nl 
o.v.v. naam, organisatie en wel/geen lunch

WAArom komEN? Uw stem telt. De uitkomsten van 
de conferentie vormen samen met een aanvullend 
onderzoek de basis voor een advies aan de gemeente 
Rotterdam.  

TWITTEr mEE: #inclusiefburgerschap

10.00 uur - 14.00 uur 
De machinist, rotterdam 

tijd voor tijd, taleNt 
eN iNzet: betaal met 
de zuiderliNg
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training Selfmanagement
“ontdekken van talent-
ontwikkeling door eigen 
kracht” voor professionals

gIrlS In the CIty It IS!  
zondag 10 november 2013
11.00 uur - 18.00 uur

Dona Daria biedt met deze training ondersteuning aan 
professionals bij het aanspreken van de eigen kracht in 
het begeleiden van hun groepen of cliënten. deelne-
mers dié kracht ervaren, daardoor in hún eigen kracht 
komen en hun talenten optimaal gaan benutten.

Datum 
28 oktober en 4 november (13:00-15:30)
Locatie
Dona Daria, Kenniscentrum Emancipatie
Gerard Scholtenstraat 129, Rotterdam
Aanmelden kan via
info@donadaria.nl of
010-4659296
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Rabia Orhan of Joyce Adams

Een beurs special voor meiden tussen de 12-23 jaar. 
Nieuwe skills leren, chillen en netwerken door diverse 
workshops en activiteiten. Lijkt het jou wat? Ook Dona 
Daria is aanwezig met allerlei activiteiten, waaronder 
een workshop communicatie anno 2013. Houd onze 
website en facebook pagina in de gaten, want meer 
informatie volgt. 

thema's die aan bod komen:
*relaties *uiterlijk *innerlijk *seksualiteit *maatschappij 
*omgaan met geld *opleiding en toekomst

EN HEB JE EEN TALENT EN DURF JE DIE TE TONEN, DAN 
KUN JE EEN LEUKE PRIJS WINNEN!

Zie voor meer info: www.girlsinthecity.net 
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THEMANIEUWSBRIEF VAN KENNISCENTRUM EMANCIPATIE ROTTERDAM

Dames, stellen jullie de juiste vragen 
als het om je financiën gaat? 

JOUW 
FINANCIËN 

eeNs 
kees de gruijter 
oNderNemer - 'oPlossiNgeN voor 
de stad'

In een moderne democratie is de 
overheid van de mensen. Niet de 
overheid bepaalt wat die van zijn 
onderdanen verwacht, maar vrije 
burgers besluiten via hun volks-
vertegenwoordigers welke zaken 
zo complex zijn dat ze die liever 
in handen leggen van hun eigen 

overheid. Als die op een bepaald terrein terugtreedt, dan is 
dat omdat de kiezers in meerderheid vinden dat die bemoeie-
nis geen meerwaarde heeft ten opzichte van de kosten.

Ambtenaren en professionals hebben moeite met loslaten. 
Zij willen het liefst de regie houden, ook als de overheid de 
uitvoering laat varen. Dat is eigenlijk een feodale benadering 
waarbij de overheid kan beschikken over zijn onderdanen. 
Burgerschap kun je niet meten aan de mate waarin burgers 
de overheid een handje willen helpen, maar aan de mate 
waarin zij zelf verantwoordelijkheid nemen voor zaken waar 
de overheid niet over gaat.
Burgers pakken de zorgtaken die nu door de overheid worden 
uitgevoerd alleen op als de overheid volledig loslaat. De kans 

dat vrouwen dat vanuit ingesleten rolpatronen eerder zullen 
doen, betekent juist dat het de mannen zijn die een stimulans 
voor burgerschap nodig hebben. Dat lukt niet met het verdelen 
van taken onder vrouwelijke regie, maar met het verdelen van 
werkelijke verantwoordelijkheden. 

eeNs
elske schreuder
actief burgerschaP
iNdalo.Nu coNsulteN & workshoPs

Pari ... eeh ... Patricia-samenleving ... 
Helemaal eens met de stelling!
De oproepen tot actief burgerschap 
en participatie richten zich formeel 
natuurlijk tot alle Nederlanders 
v/m. Maar we zitten er in de prak-
tijk verschillend in. Cijfers en eigen 
waarneming laten zien dat vrouwen 

gemiddeld (!) anders en méér aan de samenleving deel nemen. 
Betaalde plus onbetaalde zorgarbeid is het grootste deel van 
het verrichte werk. En vrouwen voeren daarvan het grootste 
deel uit. Helaas is dat slecht zichtbaar. ‘Doet u vrijwilligerswerk?’ 
‘Nee hoor’. ‘Maar u bent toch voorleesmoeder, actief in uw koor, 
bezig in de buurtmoestuin?’ ‘Oja, dat wel...’
‘Heeft u een mantelzorgtaak?’ ‘Nee, wat is dat?’ ‘Nou, dat je voor 
je oude ouders of gehandicapte kind zorgt of dat je kookt voor 
de buurman...’ ‘O nou, mijn schoonmoeder heeft Alzheimer en 
mijn buurvrouw zit in een rolstoel en mijn man heeft ‘t aan zijn 
hart, telt dat ook?’
Zowel individueel, als in groepsverband verrichten vrouwen veel 
maatschappelijk nuttig werk, de stelling wijst daar terecht op. 
De overheid doet er goed aan om aan te sluiten bij alle - vaak 
kleinschalige - projecten die er al zijn, en die beter te waarderen. 
En wij vrouwen mogen best wat duidelijker zijn over alles wat 
we doen.
‘Patricia participeert al!’

STELLING: De OprOep tOt burgersChap 
is vOOraL eeN OprOep aaN vrOuweN.

Wil je reageren op een artikel of je mening met ons delen?
Tweet, Post of mail ons dan een berichtje!  

info@donadaria.nl
Je kunt ook op de poll reageren 
op donadaria.nl 

Facebook/DonaDariaRdam
@DonaDariaRdam
Dona Daria, Kenniscentrum emancipatie

De overheid trekt zich steeds verder terug uit het soci-
ale domein en wil dat iedereen ‘mee kan doen’ in de 
samenleving. Van burgers wordt verwacht dat ze zich zelf 
organiseren en inspringen in gaten die gaan vallen in zorg 
en welzijn. In de loop der jaren zijn door actieve burgers 
al tal van initiatieven ontstaan. Maar vooral vrouwen zijn 
actief als het komt op zorg en praktisch georiënteerd vrij-
willigerswerk en de verwachting is dat dit toe zal nemen.  
(Bron: De affectieve burger, Kampen, T. e.a. 2013 )


