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Werkplan 2016-2019 

 

VAM beoogt bij te dragen aan de emancipatie en maatschappelijke 

bewustwording van vrouwen tot roldoorbreking van de seksen in het algemeen en 

tot verwezenlijking van de economische zelfstandigheid in het bijzonder van 

vrouwen. 

Concreet betekent dat voor VAM: 

Investeren in vrouwen door bij te dragen aan het realiseren van financiële 

onafhankelijkheid van vrouwen door ze een goede opleiding te geven en te 

betrekken bij besluiten die hun leven veranderen en verbeteren; hun leven en dat 

van hun kinderen kan daardoor verbeteren. 

 

De stichting wil dit doel bereiken door: 

 

• Toepassen, verder ontwikkelen en op maat maken van specifiek op de 

doelgroep toegesneden werkwijzen voor (beroeps) educatie en 

capaciteitsopbouw in zijn algemeenheid voor m.n. vrouwen en het 

stimuleren en bewaken van ( de uitvoering van) concepten op dit gebied; 

• Het overdragen van specifieke kennis op dit terrein en het bevorderen van 

de toepassing van deze concepten in binnen- en buitenland door onder 

meer het adviseren van of plegen van overleg met daarvoor in aanmerking 

komende organisaties en instellingen; 

• Het deelnemen aan organisaties en/of lid worden van instellingen die 

actief zijn op het terrein van:  educatie voor m.n. vrouwen, water sanitatie 

en hygiëne; 

• Vrouwen in staat te stellen zich te re-integreren op de arbeidsmarkt door 

vrouwen zich te laten kwalificeren voor het functioneren op de 

arbeidsmarkt en het beter uitoefenen van een beroep; 

• Vrouwen te steunen bij het vinden van betaalde banen, ervaringsplaatsen 

en/of opzetten van eigen bedrijven, waarbij de stichting zich met name 

richt op vrouwen met te weinig of geen vooropleiding; 

• Ontwikkelen van projecten en educatie-programma’s die het vrouwen 

mogelijk maken toe te treden tot de arbeidsmarkt en/of zich beter te 

kwalificeren voor hun werk; 

• Ontwikkelen van opleidingsprogramma’s op het gebied van sanitatie, 

hygiëne, watermanagement; 
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• Trainen en certificeren van opleiders en begeleiders in concepten voor 

beroepsonderwijs en capaciteitsopbouw voor m.n. volwassen vrouwen; 

• Geven van ondersteuning  bij de ontwikkeling van bedrijfjes 

• Lobbyen voor feminisering van de arbeidsmarkt, promoten van niet-

traditionele beroepen voor vrouwen  

 

 

 

In september 2015 zijn de Sustainable Development Goals  (SDG’s 2015-2030) 

vastgesteld.   

VAM werkt actief mee aan het realiseren van doel 4, 5 en 6. 

 

De Algemene Vergadering van Unesco, november 2015 en de klimaatconferentie 

CoP21 van december 2015, in Parijs, brengen het onderwerp klimaatverandering 

en de effecten daarvan op vrouwen onder de aandacht. 

 

De invloed van klimaatverandering op vrouwen, die leven in armoede, is groot: 

a. Een toename van werk dat vaak door vrouwen gedaan wordt: 

• Invloed op voedselproductie door onvoorspelbare weersomstandigheden 

• Het managen van de boerderijen door hogere kosten  

• Verkrijgen van benodigde bronnen zoals water, brandstof 

b. Verslechtering van de gezondheid en veiligheidssituatie van vrouwen: 

• Toenemende stress omdat het moeilijker wordt familieleden te 

ondersteunen 

• Zelf minder eten om anderen te kunnen voeden 

• Meer seksuele bedreiging als gevolg van grotere afstanden die afgelegd 

moeten worden 

• Meer een-ouder gezinnen als gevolg van migratie van m.n. jonge mannen 

(demografische impact) 

 

80-90% van de impact van klimaatverandering is water gerelateerd (droogte, 

extreme regen, verandering water cyclus). Zoals we weten uit ervaring en 

onderzoek o.a. van Women for Water is ononderbroken toegang tot voldoende, 

veilig water een sleutel voor empowerment van vrouwen. Dat betekent voor 

stichting VAM dat in haar activiteiten bij het realiseren van onderwijs voor 

vrouwen, gericht op de arbeidsmarkt, steeds ook de thema’s water, sanitatie en 

hygiëne geprogrammeerd zullen worden. 

Competenties gericht op MVO zullen steeds aan de orde zijn.  

Wij zullen dat doen door ons te richten op: 
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(People): Ontwikkeling empowerment centrum voor jonge kansarme vrouwen om 

economische zelfstandigheid te bevorderen. met als doel stap voor stap een 

grotere mate van zelfstandigheid te bereiken, en intensivering van 

maatschappelijke participatie. 

 

(Profit) : Het centrum op langere termijn zelfvoorzienend laten worden door 

verkoop van verbouwde en verder bewerkte landbouwproducten. 

 

(Planet): Aandacht voor drinkwatervervuiling door een water en waste 

management programma. 

 

Onderwijs, aangestuurd door deze 3 waarden: De ontwikkeling en uitwerking van 

de vrouwenvakschool is in dit geheel sturend. Dat maakt het geheel daarom tot 

een geïntegreerd MVO-onderwijsproject. Wat ons daarin dan weer het meeste 

raakt is de praktische opzet van het leerplan: inhoudelijke thematisch 

gestructureerd , leren in groepen. en aansluiting op de praktische 

leermogelijkheden van de cursisten, zoals deeltijds werken, zorgen voor 

kinderopvang en laagdrempelige instroom.  

 

Voor 2016-2019 richt de stichting zich met haar activiteiten  op 2 landen: 

Suriname en Mali. 

Met lokale en internationale partners zal verder gewerkt worden aan de 

realisatie en uitvoering van de Vrouwenvakscholen in beide landen. 

 

 

 

 

Suriname: 

In het district Commewijne wordt gewerkt aan de realisatie van een 

vrouwenvakscholing voor jonge kansarme vrouwen; de vakopleidingen komen tot 

stand in nauwe samenwerking met de vraag vanuit bedrijven op het gebied van 

voeding, veeteelt, watermanagement en waste. 

Samenwerkingspartners in dit project: 

- Stichting Sharing the Load 

- Ministerie van Onderwijs Suriname 

- Ministerie van Landbouw en Veeteelt 

- Ministerie van Sociale Zaken. In 2019 wordt dit vervangen door het 

Ministerie van Sport en Jeugdzaken. 
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- Contact zal gelegd worden met de PUM-vertegenwoordiger in Suriname als 

mogelijke samenwerkingspartner 

Planning: 

VAM zal ondersteunend zijn bij de uitvoering van deze planning 

2016 

- Oriëntatie op de arbeidsmarkt 

- Voorbereiding van de start van het onderwijs/ de trainingen 

- Meerjarenprogramma  

- Workshops en training voor docenten op het gebied van het concept 

vrouwenvakscholing en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) 

- Methodiekboek samenstellen 

- Contacten leggen met bestaande relevante opleidingsinstituten 

- - curriculum ontwikkeling opleiding veeteelt, water- en wastemanagement 

- Contact leggen met bedrijven/ boeren voor leer-werk plekken en training 

voor de boeren als praktijkbegeleiders 

- Eind 2016 selectie van de vrouwen en start van de school 

- Bedrijfscontacten 

- Eerste contacten met PUM 

 

2017 

- Evaluatie 2016 

- Ontwikkelen beroepenoriëntatie 

- Uitvoering opleidingsprogramma: slagersvakopleiding, textiel 

- Curriculum ontwikkeling water- en wastemanagement 

 

2018 

- Evaluatie en zo nodige bijstelling van het opleidingsaanbod 

- Start van het opzetten van bedrijfjes op het gebied van biologische 

landbouw en veeteelt 

- Uitbreiding van het opleidingsprogramma 

 

2019  

   -  Herhaling van het programma 

    -    Evalueren en overdragen 
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Mali:  

Als gevolg van de gewapende conflicten in het noorden, de veranderingen bij de 

Ministeries is er vanaf 2012 een vertraging opgetreden bij veel 

ontwikkelingsprojecten in Mali. De oorlog en deze veranderingen hebben  ook  

effect gehad op de Vrouwenvakschool in Bandiagara. 

 

VAM werkt ten behoeve van deze school in Mali samen met: 

- Association Tuma Barama te Bandiagra en de geregistreerde 

vrouwenorganisaties 

- Aadi gevestigd te Djené 

- Ministeries van Arbeid en Vrouwen, kinderen en familie 

- De Préfecture in Bandiagra 

In Nederland met: 

- Stichting Djenné 

- Stichting Dogon Onderwijs 

- Stichting Bloemendaal Dogon/ Stichting Taalvorming 

- Tools4Work 

- Women for Water 

- Verschillende fondsen 

 

Planning  2016-2019 

VAM zal ondersteunend zijn bij de uitvoering van de planning en het coachen van 

de coördinatoren op de verschillende projecten 

2016: 

- Uitvoering van de cursus fietsherstel en reparatie naaimachines, de bedoeling is 

dat vrouwen hun eigen bedrijfje op deze gebieden kunnen opzetten. Dit project 

kan gerealiseerd worden door een bijdrage van Tools4Work 

- Het leren bouwen van 4 eco-toiletblokken , deze blokken dienen ook als demo 

voor vrouwen uit de dorpen rondom Bandiagara; Vrouwen die deze opleiding 

hebben gevolgd kunnen hun eigen bedrijf starten en zullen een  water, hygiëne 

en sanitatie-programma volgen zodat zij ook andere vrouwen hierover kunnen 

informeren. Financiering van dit project is mogelijk gemaakt door VIA.Water 

- Deelname aan het Blauwe Pompen project in de Dogon. Een project van de 

Stichting Dogon onderwijs. De komende 10 jaar zullen in het gebied van de Dogon 

1000 blauwe pompen geïnstalleerd worden op bestaande putten en boorgaten. 

Het verkopen, installeren en onderhouden van de pompen geeft werk en inkomen 

aan verschillende equipes van pompinstallateurs. Dit project creëert 

werkgelegenheid en mensen worden onderwezen in onderhoud en hygiëne. VAM 
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zal bij verschillende fondsen geld aanvragen voor de deelname aan dit project 

o.a. bij Rabo4share. 

- Curriculum ontwikkeling: integraal zal in het programma-aanbod van de 

vrouwenvakschool  opgenomen worden een module : water, sanitatie (incl. 

afval(water) management) en hygiene; dit project is mogelijk gemaakt door een 

bijdrage van Women for water; in dit kader zal ook worden samengewerkt met 

de Soroptimisten in Mali. 

- Alfabetisering, 80 % van de vrouwen in Bandiagara behoeven nog alfabetisering. 

Door de samenwerking met Stichting Bloemendaal Dogon was het mogelijk om  4 

vrouwen in 2014 en 2015 op te leiden als docent in het programma: l’AMI au Mali 

ten behoeve van de vrouwen die een vakopleiding willen gaan volgen. 

- De verschillende vakopleidingen gefinancierd door Ministerie van Arbeid: horeca, 

bouw, elektra, couture 

- Een cursus ondernemersvaardigheden 

 

2017 

- Evaluatie 2016 

- Bijstelling programma 

- Verplaatsing van de cursus fietsenherstel naar Burkina Faso ivm de veiligheid in 

Mali 

- Bouw van de Bakkerij 

- Uitbreiding opleidingsprogramma: ontwikkelen en uitvoeren verkort programma 

broodbakken 

- Art & design programma ontwikkelen, oude ambachten transformeren naar 

nieuwe vormen onder begeleiding van de Malinese designer Cheick Diallo. 

- Inbedding van het reeds ontwikkelde programma en activiteiten 

 

2018 

- Evaluatie en zo nodige bijstelling van het opleidingsaanbod 

- Meerjarenplan voor de Vrouwenvakschool in Bandiagara 

 

2019 

- Evaluatie, afronding en overdracht 

 

Advocacy: 

NWP: VAM neemt deel aan het Mali-platform van Nederlandse Water 

Partnership. 

Women for Water Partnerschap: 
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VAM is actief lid van Women for Water en zal o.a. een bijdrage leveren resp. 

deelnemen aan de conferentie “ Dublin +25” in Milaan, het Wereld Water Forum 

in Brazilie in 2018.  

 

Bestuur en “ governance”: 

Momenteel heeft de stichting 2 vacatures in haar bestuur; in 2016 zal actief 

geworven worden voor nieuwe bestuursleden. 

VAM heeft haar statuten tegen “ het licht” gehouden en zal de statuten in 2016 

weer “ up-to-date” maken naar de laatste inzichten. 

VAM publiceert haar jaarverslag on-line. In 2016 werd een aanvraag ingediend 

bij CBF voor erkenning als goed doel. De erkenning is inmiddels 1 juli ingegaan. 

VAM is lid van Partin. http://www.partin.nl/. 

 

  

Financieel: 

VAM kan niet bestaan en haar werk doen zonder de inzet en betrokkenheid van 

onze vrijwilligers, partners, vriend(innen), fans en donoren. Om de komende 3 

jaar onze projecten te kunnen uitvoeren zal VAM een beroep doen op diverse 

fondsen, particuliere giften en bedrijven. 

 


