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Inleiding 

Het beleidsplan 2014-2017 is een vervolg op voorafgaande beleidsplannen. Het doel van dit 

plan is om duidelijk te maken waar het moedercentrum voor staat, door welke principes wij 

ons laten leiden, hoe wij ons speelveld bepalen, welke ontwikkelingen wij voor ons werk van 

belang achten en hoe wij daarop denken in te spelen. Dit beleidsplan biedt een kader voor 

de komende drie jaren. 

Tegelijkertijd is de omgeving waarin wij ons werk uitvoeren aan veel veranderingen 

onderhevig. Op basis van deze snel wijzigende omstandigheden of inzichten kan 

tussentijdse bijstelling van het plan plaatsvinden. 

Het beleidsplan is bedoeld zowel voor verantwoording aan maatschappelijk 

belanghebbenden (subsidieverstrekkers, maatschappelijke organisaties en 

samenwerkingspartners) als voor alle medewerkers en vrijwilligers van het Moedercentrum 

Casa Mama Lisi, zodat zij er houvast en inspiratie uit putten. 

 

Waar staan we voor? 
Missie 

Het Moedercentrum Casa Mama Lisi staat voor:  

Ontplooiing en positieverbetering voor vrouwen zodat zij zelfstandiger en met meer 

zelfvertrouwen en zelfredzaamheid in de samenleving staan.  

 

Visie 

Het moedercentrum wil vrouwen ondersteunen, die dreigen in een geïsoleerde of afhankelij-

ke positie te komen. Het zijn vrouwen, die zichzelf (verder) willen ontwikkelen om te komen 

tot een betere integratie en participatie in de samenleving.  

Door het opdoen en ervaren van zelfvertrouwen wordt zelfredzaam gestimuleerd. 

Uitgangspunt vormt de zelfontplooiing (empowerment), waarbij -vanuit een veilige en 

stimulerende omgeving- wordt ingezet op het uitbreiden van sociale en praktische 

vaardigheden.  

 

Kernwaarden 

We laten ons leiden door een aantal kernwaarden. Hier kan iedereen bij het moedercentrum 

altijd op worden aangesproken. Deze kernwaarden zijn: 

Respect : 

Wij gaan uit van een onvoorwaardelijke erkenning van de diversiteit van mensen en 

waarderen de medemens uitsluitend op basis van zijn individuele persoonlijkheid.  

Veiligheid: 

Wij willen iedereen, die het moedercentrum bezoekt of daar werkzaamheden verricht, een 

veilige omgeving bieden, waardoor zij zich verbonden voelen en waar zij vertrouwen ervaren 

als basis voor zelfontplooiing. 

Empowerment: 

Wij zijn ervan overtuigd dat door zelfwerkzaamheid vanuit een lerende organisatie een groot 

beroep gedaan wordt op de individuele mogelijkheden voor zelfontplooiing en 

talentontwikkeling. 

Inspirerend: 

Wij geloven in een stimulerende sfeer van openheid,  passie en (werk)plezier als 

voedingsbodem voor een optimaal ontwikkelingsklimaat. Wij stralen betrokkenheid, energie 
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en overtuiging uit in ons werk. We willen leren van eigen en andermans ervaringen. We 

willen medewerkers stimuleren in denken en handelen en niet in de laatste plaats is ons 

werk erop gericht onze vrouwen aan te moedigen en vertrouwen in hun leven te geven. 

Herkenbaar: 

We zijn van oordeel dat we een organisatie zijn die in alles transparant is, die vitale 

duurzaamheid uitstraalt en sociaal betrokken is.  We leveren een uitdrukkelijke bijdrage aan 

de leefbaarheid in de wijk en participeren in wijkactiviteiten. Door de grote mate van 

zelfwerkzaamheid leveren we een bijdrage aan de ontwikkelingen op het gebied van 

burgerparticipatie. We willen de kwaliteit hebben van een organisatie die continuïteit, 

stabiliteit en betrouwbaarheid uitstraalt.  

Sociale communicatie: 

Ons beginsel is dat communicatievaardigheid een voorwaarde vormt van iedere persoonlijke 

ontwikkeling. Niet alleen het verwerven van taalvaardigheden, maar ook uitwisseling van 

kennis over gezin en samenleving en de plaats van de vrouw daarin. Het met elkaar 

communiceren en elkaars ervaringen delen over alledaagse onderwerpen staat aan de basis 

voor de opbouw van het individuele perspectief. 

 

Kortom 

Wij bieden een stimulerende voedingsbodem voor vrouwen die dreigen in een isolement te 

raken, uitgaande van de eigen mogelijkheden van de vrouwen zelf, waardoor voorkomen 

wordt dat zij en/of hun gezin in een maatschappelijk afhankelijke positie komen te verkeren.  

Een belangrijk neveneffect van ons werk is dat wij in de samenwerking met reguliere 

maatschappelijke organisaties specifieke en aanvullende ondersteuning kunnen bieden.  
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Waar hebben we mee te maken? 

Het Moedercentrum heeft te maken met ontwikkelingen in de doelgroep, ontwikkelingen in 

de samenleving en met voorzieningen en organisaties op het terrein van zorg, hulpverlening 

en welzijn in de Westelijke Mijnstreek en soms daarbuiten. Wij brengen daarbij onze eigen 

(professionele) doelstellingen en werkwijze mee. Op de keuzes die gemaakt worden door het 

moedercentrum zijn de volgende omgevingsontwikkelingen van belang.  

 

Kenmerken van en ontwikkelingen in de doelgroep: 

De doelgroep van het moedercentrum zijn vrouwen uit heel Sittard, specifiek uit de wijk 

Limbrichterveld, die op een of andere manier in een kwetsbare positie verkeren. Allochtoon, 

maar ook autochtoon. Jong en oud. Verschillende etnische achtergronden. Analfabeet en 

geletterd. Alleenstaanden, weduwen, gescheiden of ongehuwde vrouwen. Zij nemen om 

verschillende redenen niet actief deel aan de samenleving en leiden daardoor in meer of 

mindere mate een teruggetrokken leven. Het gaat daarbij ook om vrouwen die geen of slecht 

Nederlands spreken, emotionele en/of lichamelijke klachten kunnen hebben en sociaal-

economisch in een zwakke positie verkeren. Zij willen wel een inhaalslag maken, maar 

weten niet hoe zij dit moeten aanpakken. Het moedercentrum fungeert voor hen als 

springplank naar de samenleving.  

Het moedercentrum wil een brede groep vrouwen aantrekken, omdat de afzonderlijke 

groepen elkaar versterken.  

In het algemeen wordt geconstateerd dat allochtone vrouwen in grote mate tot de doelgroep 

behoren. Daarnaast zien we ook laagopgeleide vrouwen vaak terug in de doelgroep. 

 De concentratie en de toename van ‘nieuwe nederlanders’ drukt overwegend op de oude 

wijkdelen van het Limbrichterveld in en ten westen van de galerijflats.  

 

Ontwikkelingen in de samenleving 

De uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, waarbij de rijksoverheid een 

aantal taken naar de gemeenten heeft overgeheveld, maakt dat de gemeenten 

verantwoordelijk zijn voor de maatschappelijke ondersteuning van burgers. Er wordt naar 

alternatieven gezocht om mensen, dat aan te bieden waar behoefte aan is. De vrouwen in 

een ‘achterstandspositie’ worden meer dan voorheen teruggeworpen op de samenleving. 

Het Moedercentrum zal daardoor toenemend een wezenlijke taak vervullen in het kader van 

zelfredzaamheid van en werkzaamheden voor de betreffende groep vrouwen. De 

participatiesamenleving vraagt van mensen betrokkenheid op elkaar en zorg voor elkaar. 

Door in te zetten op de betreffende groep vrouwen en -waar mogelijk- deel te nemen in 

wijkactiviteiten, leveren wij een bijzondere bijdrage aan de leefbaarheid in de wijk.  

 

Samenwerking 

Vanwege haar doelstelling maakt Casa Mama Lisi deel uit van een breed sociaal- 

maatschappelijk netwerk. Het Moedercentrum wil met een aanvullend aanbod een duidelijke 

schakel zijn in de maatschappelijke ketenzorg.  

1. Vanuit haar doorverwijzingsfunctie zijn er regelmatige contacten met o.a : 

Gespecialiseerde thuiszorg, Centrum voor Jeugd en Gezin, diverse disciplines binnen PIW 

en het Centrum voor logopedie/ergotherapie Dialogo. 

2. Vanuit haar functie als belangenbehartiger van de doelgroep zijn er contacten met o.a.: 

reïntegratiebureaus, minderhedenorganisaties, participatiehuis, woningcorporaties, 
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buurtwerk, politie, College, gemeenteraadsleden en diverse afdelingen bij de gemeente 

Sittard-Geleen en Centrum Werk en Inkomen. 

3. Daarnaast zijn er contacten met onderwijsinstellingen (basisscholen, ROC Leeuwenborgh, 

Hogeschool Zuyd), o.a. in het kader van activiteiten en maatschappelijke stages. 

4. Historisch gezien bestaat een sterke band met de welzijnsorganisatie PIW.  

 

Gemeentelijk beleid 

De doelstellingen van het Moedercentrum sluiten nauw aan bij het gemeentelijke beleid. 

Onderwerpen met betrekking tot sociale vitaliteit zoals leefbaarheid, participatie, 

vrijwilligersbeleid, mondiaal beleid, inburgering enz. zijn immers ook wezenlijke kernwaarden 

voor het beleid van het Moedercentrum. 

Vrouwen vormen een belangrijke schakel in de gezinsstabiliteit, sociale interactie, opvoeding 

en ontwikkeling van de volgende generatie en vervullen daarmee een vliegwielfunctie in de 

sociale samenhang en vitaliteit van een wijk.  

 

Wat gaan we doen? 
Werkplan  2014 - 2017  

In de concretisering van de missie en visie zullen de komende periode andere accenten 

worden gelegd. Het Moedercentrum wil zich profileren als “oefenschool” ter voorbereiding 

van vrouwen op een volwaardige en zelfstandige plaats in de samenleving. De activiteiten 

die daartoe worden aangeboden zijn divers en sluiten aan bij de wensen en de plaats van de 

vrouwen op de participatieladder. Deze ‘ladder’ zal worden gebruikt als meetlat.  

Het activiteitenaanbod wordt daarop specifiek afgestemd.  

Het Moedercentrum wil haar unieke functie verder integreren in de participatiesamenleving. 

Er zijn aanwijsbare resultaten dat vrouwen, door het participeren in het Moedercentrum, 

veranderen: negatieve gevoelens, onzekerheid en faalangst maken plaats voor 

eigenwaarde, initiatief en zelfontwikkeling; vrouwen leren voor zichzelf opkomen, zijn zich 

bewust geworden hoe ze met hun eigen mogelijkheden kunnen omgaan en dragen dit over 

op hun directe omgeving. Ze hebben meer innerlijke rust. En ze voelen zich waardevol door 

zinvol werk te verrichten en –waar mogelijk- stromen vrouwen uit. 

Onze speerpunten gaan over ons werk voor de deelnemers, vrijwilligers, medewerkers en 

over de organisatie van het moedercentrum. Het zijn opdrachten voor onszelf om de drempel 

voor bezoekers aan het moedercentrum zo laag mogelijk te maken en zo goed mogelijk te 

beantwoorden aan de behoeften van de deelnemers. We ontlenen ons bestaansrecht 

immers aan wat we voor de bezoekers, deelnemers en vrijwilligers betekenen. 

 

Prioriteiten voor de komende jaren: 

vanuit de doelgroep  

Vrouwen van allochtone afkomst hebben vanwege hun achtergrond vaak per definitie 

problemen met het volwaardig deelnemen aan de samenleving. Hoewel al veel van deze 

vrouwen Casa Mama Lisi bezoeken, bevindt zich toch nog een deel van deze vrouwen 

buiten het gezichtsveld.  

Casa Mama Lisi heeft veel allochtone bezoekers, maar weinig allochtone vrijwilligsters. Het 

werven en betrekken van deze vrouwen vraagt een specifieke benadering en kost meestal 

grotere inspanningen. De cultuur van vrijwilligerswerk is minder bekend bij allochtonen.   
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Uitgangspunt blijft dat prioriteit wordt gelegd bij vrouwen, die zich in een kwetsbare positie 

bevinden, zowel allochtoon als autochtoon. 

De veranderende samenleving vraagt van het Moedercentrum het instroombeleid te 

intensiveren om het bereik te vergroten. 

 

We gaan…. 

o de instroom vergroten door gerichte wervingsacties (project bezoekvrouwen) bij zowel 

allochtone als autochtone vrouwen. 

o de doelgroep herijken en uitbreiden: werven onder vrouwen met meer basiscapaciteiten, 

die als vrijwillige medewerkster mee steun kunnen bieden aan andere vrouwen en/of de 

organisatie van het Moedercentrum.  

o de doorstroom van allochtone bezoeksters naar de functie ‘vrijwilligster’ stimuleren via 

aparte trajecten.  

o bij het werven van deelnemers en vrijwilligers inzetten op intensief gebruik van de 

hedendaagse sociale media (interactieve website en uitbreiding van het gebruik van 

digitale contactname). 

 

vanuit de beroepskrachten en vrijwilligsters 

Ondersteuning door beroepskrachten 

Continuïteit en kwaliteit in de activiteiten van het Moedercentrum moeten gewaarborgd 

blijven door de inzet van professionele krachten. Hun taken liggen op het terrein van het 

managen van het Moedercentrum en het agogisch ondersteunen en begeleiden van groepen 

vrouwen naar zelfstandigheid. Het accent ligt op een groepsgerichte begeleiding. 

Daarbinnen en waar nodig wordt individuele ondersteuning en advies geboden. 

In organisatiewerkgroepen op het gebied van activiteiten, pr en administratie, kunnen 

vrijwilligsters interpersoonlijke en beroepsmatige vaardigheden opdoen: samenwerken, 

organiseren, regelen, voorbereiden, plannen, verantwoording afleggen, enz. Door hen 

verantwoordelijk te maken voor een deel van de bedrijfsvoering, leren zij vaardigheden ter 

voorbereiding op een plaats in het arbeidsproces. 

 

We gaan…. 

o de vrijwilligsters aanvullende educatie bieden o.a. door middel van projectwerkgroepen. 

o vrijwilligers met aanvullende competenties werven, ter verbreding van het aanbodpalet. 

o de inzet van de beroepskrachten evalueren en actualiseren. 

 

Resultaatverantwoording 

De doelstellingen van het Moedercentrum zijn van oudsher kwalitatief geformuleerd. Cijfers 

zullen meer gebruikt worden om beleid vast te leggen en te evalueren. Wij streven er in de 

komende jaren naar op diverse niveaus kwantitatieve doelstellingen te formuleren. We willen 

weten of we bereiken wat we willen bereiken. Dat is niet eenvoudig maar het maakt het te 

voeren beleid wel een stuk concreter. Het kwantificeren van doelstellingen op een manier dat 

ze voldoende voorspellende waarde hebben, vereist nader onderzoek. Vervolgens zullen de 

activiteiten daarop afgestemd worden: dragen nieuw te ontplooien activiteiten of maatregelen 

bij tot de te voorgenomen doelstellingen en beantwoorden ze ook aan de behoeften en de 

mogelijkheden, zodat een maximale deelname en ontwikkeling wordt gerealiseerd. 
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We gaan…. 

o activiteiten relateren aan doelstellingen door deze te expliciteren door middel van 

‘activiteitenkaarten’.  

o het vooropgezet werken concreet formuleren in actieplannen zodat er een koppeling met 

te meten resultaten aangebracht kan worden. 

o de fasering volgens participatieladder gebruiken om de activiteiten en de ontwikkelingen 

van de deelnemers te meten, te beoordelen en te monitoren.  

 

vanuit de organisatie: 

Huisvestingscontinuïteit  

 Er is behoefte aan meer zekerheid voor langjarige huur. Wij streven naar een huisvesting, 

die gekenmerkt wordt door goede bereikbaarheid, herkenbaarheid, veiligheid en die 

voldoende ruimte biedt voor activiteiten. Dit betekent dat de huisvesting een dusdanige 

uitstraling moet bieden dat vrouwen zich ertoe aangetrokken voelen en zich er kunnen 

ontplooien. Door de hoge concentratie van de doelgroep in Limbrichterveld, dient 

(vervangende) huisvesting bij voorkeur in deze wijk te liggen.  

 

We gaan…. 

o marktverkenning uitzetten naar (werving van) vervangende huisvesting die aan de 

basiseisen voldoet.  

o onderzoeken of huisvesting in een (bestaande) multifunctionele voorziening eventueel 

een gezamenlijke huisvesting met samenwerkingspartners of in leegkomende gebouwen 

tot de mogelijkheden behoort. 

 

Solide financiële basis 

We zullen ons sterk blijven maken voor een gegarandeerde geldstroom in de vorm van 

gemeentelijke subsidie voor langere tijd zodat het voortbestaan van het Moedercentrum 

meerjarig gegarandeerd is. Daartoe zullen activiteitgerichte begrotingen worden gemaakt en 

in financiële jaarverslagen worden verantwoord.  

 

We gaan…. 

o de samenstelling van de jaarbegrotingen in relatie tot de behoeften (activiteitenkaarten) 

opnieuw analyseren en oormerken. 

o cyclisch overleg met politiek verantwoordelijken en gemeente opzetten ter bespreking van 

de uitgangspunten van het beleid, de activiteiten en een transparante presentatie van de 

resultaten van ons werk.  

o doorlopend onderzoek doen naar de mogelijkheden van projectsubsidies voor specifieke  

activiteiten. Daarbij valt te denken aan landelijke en provinciale fondsen, maar ook aan 

andere soorten sponsoring; een werkgroep zal op basis van de programmering per jaar 

inventariseren, welke kansen er (kunnen) liggen voor het aanvragen van projectsubsidies.  

 

Promotie 

Het blijft van belang dat wij onze visie en doelstelling uitdragen aan de samenleving in brede 

zin. Wij verrichten werk dat zowel voor het individu als voor de samenleving rendement 

oplevert. Dat mag gezegd en gezien worden. Het doel hiervan is dat diegene die niet zo 
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bekend is met ons werk, inzicht krijgt in de mogelijkheden en doelstelling van het 

Moedercentrum en daarmee de publieke opinie te voeden. 

 

We gaan…. 

o promotiemiddelen in de samenwerkingsverbanden, activiteiten en mond-op-mond 

contacten met behulp van flyers, posters, enz. bewust inzetten (werkgroep pr). 

o actief ons werk onder de aandacht brengen door een nieuwe website en het gebruik van 

sociale media. 

o levensverhalen uitdrukkelijk presenteren en uitdragen. 

o uitbreiding van het meedoen aan en organiseren van activiteiten in de wijk. 

o ervoor zorgen dat alle communicatiemiddelen doorlopend actueel zijn; 

 

vanuit een gestructureerde samenwerking: 

Het Moedercentrum wordt door vele organisaties gezien als een vindplaats voor hun 

activiteiten. Het Moedercentrum zal zich zeker als zodanig blijven profileren naar buiten. 

Meer dan in het verleden zal aandacht worden besteed aan structurele samenwerkings-

afspraken met organisaties (zoals het CJG en het Participatiehuis), waarbij de specifieke 

expertise en deskundigheid van het Moedercentrum en de daarbij gehanteerde 

werkmethoden het meeste tot zijn recht komt. 

 

We gaan…. 

o bestaande samenwerkingsverbanden prioriteren naar win-win-belangen, om op basis 

daarvan onze inzet meer effectief te kunnen richten. 

o de opgebouwde know-how van het moedercentrum, als maatschappelijke waarde voor de 

participatiemaatschappij inzetten voor de leefbaarheid van de wijk door samenwerking te 

zoeken op wijkniveau. 

o marktverkenning uitvoeren naar samenwerkingsmogelijkheden met bedrijven. 

 

Ter afsluiting 
De inzet moet zijn dat het moedercentrum een vitale en dynamische organisatie blijft die in 

staat is om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de maatschappij door te voorzien in de 

behoeften van vrouwen en hun directe omgeving en die er tevens in slaagt om toenemend 

vrouwen uit de doelgroep te laten participeren in deze veranderde samenleving. Want daar is 

het uiteindelijk om begonnen.  

 


