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Voor u ligt het beleidsplan 2021-2024 van ZijActief Limburg. Dit be-
leidsplan bouwt voort op de in de vorige bestuursperiode ingeslagen 
weg. Het bestuur van ZijActief Limburg kiest hier bewust voor. De co-
ronacrisis heeft ook ZijActief Limburg in het proces naar dit beleids-
plan in het hart geraakt. Het beleidsplan is, ondanks de coronacrisis, 
in nauw overleg met de kringen en afdelingen tot stand gekomen. 
Onder regie van de werkgroep ‘Beleidsplan’ is input gevraagd van 
afdelingen en kringen. Daarnaast zijn de aandachtspunten uit de 
afdelingsbezoeken van de afgelopen jaren meegenomen in het 
formuleren van het nieuwe aangepaste beleid. Het eerste concept-
plan is besproken tijdens de uitgestelde voorjaarsoverleggen in juli. 
Drieëntwintig afdelingen hebben schriftelijke reacties ingebracht, die 
in dit beleidsplan zijn verwerkt. 

ZijActief Limburg staat voor een grote uitdaging waar het de omvang 
van het ledenaantal betreft. De afgelopen vijf jaar is een terugval in 
de ledenaantallen van ZijActief Limburg geconstateerd. ZijActief Lim-
burg staat voor de vraag hoe zij als vrouwenorganisatie voor leden 
van unieke meerwaarde is én blijft. Het bestuur wil de continuïteit 
van de provinciale organisatie, als vertrouwde koepelorganisatie 
voor actieve afdelingen, borgen. Samen met de leden, maar ook 

met belangrijke samenwerkingspartners en de omgeving, willen we 
bouwen aan de vrouwenorganisatie van de toekomst.

Daarbij is het belangrijk om met elkaar antwoorden te zoeken op 
cruciale vragen. Wat maakt dat wij zo graag samen ZijActief Limburg 
willen en kunnen zijn? Wat is ons gemeenschappelijk doel en op 
welke wijze vervullen we daaruit voortkomende opgaven lokaal en 
dichtbij? Kortom, waaraan ontlenen we ook de komende jaren ons 
bestaansrecht als ZijActief Limburg en op welke wijze uit zich dat in 
verbondenheid en samenwerking met elkaar, met samenwerkings-
partners en met de omgeving?

De komende beleidsperiode wordt gebruikt om leden, oud-leden en 
niet-leden uit de doelgroep actief te consulteren en te betrekken bij 
totstandkoming en uiteindelijke uitvoering van het toekomstig beleid 
en werkplan dat de vrouwenorganisatie van de toekomst vormgeeft. 
We kijken er naar uit de uitdagingen die op ons pad komen, samen 
met de leden en samenwerkingspartners op te pakken.

Het bestuur van ZijActief Limburg

Foto: Carin Camp

Voorwoord
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Als vrouwenorganisatie, die al 90 jaar stevig is geworteld in de 
Limburgse samenleving, is ZijActief Limburg anno 2020 nog steeds 
een maatschappelijke organisatie van betekenis. Vele vrouwen in 
Limburg verenigen zich in lokale afdelingen om samen activiteiten te 
ontplooien, themabijeenkomsten bij te wonen en de dialoog met el-
kaar te zoeken. In dat samen schuilt de kracht van ZijActief Limburg. 

Samen kunnen we de veranderingen om ons heen het hoofd bieden. 
Samen kunnen we voor elkaar en voor anderen van betekenis zijn. 
Samen gaan wij bouwen aan de vrouwenbeweging van de toekomst. 
Samen onderweg naar 100! 

ZijActief Limburg heeft in de vorige beleidsperiode 2017-2020 sterk 
ingezet op het creëren van ruimte voor nieuwe verbindingen. Dat 

heeft haar vruchten afgeworpen. We zien dat de verbinding tussen 
de provinciale organisatie en de afdelingen is versterkt. Ook de 
verbinding met andere (maatschappelijke) organisaties, bestaande 
en nieuwe relaties, krijgt veel aandacht. Dat levert concrete samen-
werkingsprojecten op, die van grote waarde zijn voor vrouwen in 
Limburg. 

De vorige beleidsperiode zijn belangrijke stappen gezet in het 
versterken van de positie van ZijActief Limburg. We zien dat de snelle 
maatschappelijke ontwikkelingen ook van invloed zijn op onze orga-
nisatie. Afdelingen en leden hebben ons verlaten. Bestuurlijk zoeken 
we naar een nieuwe balans. Het servicebureau moet zichtbaarder 
zijn en vooral dienstbaar blijven aan onze leden. Diverse vrouwenor-
ganisaties zijn gestopt. Nieuwe initiatieven voor vrouwen ontstaan. 

De actuele maatschappelijke ontwikkelingen (toenemende polari-
satie, coronacrisis, participatie, eenzaamheid, duurzaamheid, discri-
minatie en racisme, etc.) maken mensen onzeker en angstig. Dat uit 
zich in ontevredenheid, intolerantie en maatschappelijke onrust. Het 
samen lijkt soms zoek. ZijActief Limburg wil als baken voor de vrouw 
van nu een veilige thuishaven zijn, waar het goed ontmoeten is, waar 
je jezelf kunt zijn en je je veilig kunt voelen. Op deze manier dragen 
we zinvol bij aan samen. We zijn samen onderweg!

In dit beleidsplan zetten we uiteen waaraan we de komende jaren 
samen (verder) gaan werken. Daarbij zoeken we nadrukkelijk 
aansluiting bij de Sociale Agenda van de Provincie Limburg en de 
daarin benoemde thema’s. Samen trekken we op in het streven 
een trendbreuk te realiseren in de gezondheid en participatie van 

Limburgers, in het bijzonder de vrouwen. Ook wij willen gezondere, 
gelukkigere Limburgers die meer voor elkaar zorgen en zelf initiatie-
ven ondernemen.

We hebben onze missie en visie op onderdelen geactualiseerd. We 
zetten de in de afgelopen beleidsperiode ingeslagen weg voort. 
Daarin stonden vier speerpunten centraal: identiteit, service, bewust-
wording en samenwerking. Daar voegen we in dit beleidsplan een 
vijfde speerpunt aan toe: continuïteit. In de werk- en projectplannen 
worden deze speerpunten concreet vertaald naar heldere projecten 
en aantrekkelijke activiteiten. Zo kunnen we de komende vier jaar 
samen aan de slag voor een hernieuwd elan! 

We moeten samen nu een volgende stap zetten. In alles wat we 
doen is het belangrijk om onze afdelingen en leden hierbij actief te 
betrekken. Ook de omgeving willen we nadrukkelijker naar binnen 
halen. Dat gaan we de komende vier jaar doen, met enthousiasme 
en geloof in de toekomst. Samen onderweg naar 100.

Samen 
onderweg 
naar 100
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De nadere uitwerking van de missie kunnen we samenvatten in een 
krachtige visie die ZijActief Limburg uitdraagt.

Visie ZijActief Limburg 
ZijActief Limburg gaat uit van de kracht van álle vrouwen in 
Limburg. 

Leden worden gestimuleerd zelf antwoorden te vinden op 
vragen in het dagelijks leven. Dat doen we door elkaar te 
ontmoeten, verbindingen aan te gaan en (nieuwe) netwer-
ken te vormen. 
 
ZijActief Limburg ondersteunt, samen met de kringen, de 
afdelingen en leden in hun eigen bewustwordingsproces. 
Dat moet leiden tot een sterke positie en zichtbaarheid 
van vrouwen in onze samenleving. Inclusiviteit staat voor-
op; iedere vrouw is welkom! 

Afdelingen, leden en activiteiten dragen bij aan de sociale 
cohesie in de gemeenschap. 

In samenwerking met alle afdelingen schept ZijActief Limburg voor 
álle vrouwen van Limburg mogelijkheden tot:
•  Verruiming van hun kijk op de maatschappij en hun zinge-

vingsvragen;
•  Vorming van een mening over actuele zaken en het ontwikke-

len van een opiniërende functie (het helpen vormen van een 
mening) in politiek en samenleving;

•  Praktisch bezig zijn met onder andere voeding, gezondheid, 
leefomgeving, imago, opvoeding, scholing en budgettering;

• Ontmoeting, ontspanning en gezelligheid;
•  Samenwerking met andere maatschappelijke organisaties in en 

buiten Limburg;
•  Samenwerking met andere organisaties of instellingen, als dit 

bijdraagt tot het verwezenlijken van de doelstellingen.

Dat uit zich in een gevarieerd aanbod, laagdrempelige activitei-
ten en bijeenkomsten waaraan leden en (in voorkomende gevallen 
ook) niet-leden kunnen deelnemen. 

Organisatiedoelstellingen
•  ZijActief Limburg is een organisatie, georganiseerd door leden, 

die vrouwen uit de gehele provincie weet te verbinden, te binden 
en te boeien;

• ZijActief Limburg geeft ruimte aan zelfontplooiing;
•  ZijActief Limburg blijft werken aan het maatschappelijk welzijn 

en welbevinden van alle vrouwen, waarbij de eigen verantwoor-
delijkheid en keuze van ieder individu het belangrijkste uitgangs-
punt is;

•  ZijActief Limburg wil waar mogelijk verbindingen aangaan met 
externe partners; 

•  Leden van ZijActief Limburg zetten hun kennis en vaardigheden 
in om andere leden te ondersteunen en de vereniging te verster-
ken;

•  ZijActief Limburg nodigt leden uit zich te bezinnen op hun zinge-
vingsvragen;

•  ZijActief Limburg past haar manier van werken en haar stijl van 
leidinggeven steeds aan waar nodig om de aansluiting met de 
maatschappij niet te verliezen;

•  ZijActief Limburg streeft naar zichtbaarheid van de vereniging en 
haar leden in de samenleving.

De afgelopen jaren is er veel veranderd. Er is een basis gelegd van 
waaruit we verder moeten bouwen aan een toekomstbestendige 
vrouwenorganisatie. Ontmoeting, ontspanning en ontplooiing 
staan nog altijd centraal, maar de grote maatschappelijke veran-
deringen vragen ook van ZijActief Limburg om wendbaarheid en 
durf om te veranderen. 

Missie ZijActief Limburg
ZijActief Limburg is een maatschappelijk erkende 
organisatie van, voor en door vrouwen. Versterking van 
de solidariteit én het bijdragen aan sociale cohesie in 
onze samenleving staan centraal.

De vereniging biedt een netwerk voor álle vrouwen in 
Limburg vanuit een moderne maatschappijvisie. 

ZijActief Limburg inspireert en stimuleert vrouwen om 
samen te werken, talenten te ontwikkelen en hun kennis 
en vaardigheden te delen met anderen.

Een maatschappelijk erkende organisatie
ZijActief Limburg is een maatschappelijk erkende organisatie, het-
geen betekent dat de organisatie vierjaarlijks als zodanig door de 
Provincie Limburg wordt bestempeld. Het is een vereniging waarin 
de verschillende functies door de leden op vrijwillige basis worden 
vervuld. Het vrijwilligerswerk is onmisbaar om de beleidsdoelen 
van ZijActief Limburg te realiseren. 

Vrouwen
ZijActief Limburg kiest ervoor om vrouwen een platform en een 
ontmoetingspunt te bieden waar vrouwen met elkaar van gedachten 
kunnen wisselen, zich verder kunnen ontwikkelen en elkaar kunnen 
ondersteunen. Zo kunnen vrouwen hun mogelijkheden en kwaliteiten 
benutten en hun (maatschappelijke en economische) positie verster-
ken. 

Moderne maatschappijvisie
In haar doen en laten sluit ZijActief Limburg aan bij dat wat er in de 
samenleving leeft. Waar willen we vanuit het vrouw-zijn heen met onze 
maatschappij en onszelf? Hoe willen we nu, maar ook in de toekomst, 
met elkaar samenleven en samenwerken? Daarover zoeken we na-
drukkelijk de dialoog met elkaar en met onze omgeving. Vanuit respect 
voor elkaar. Een inclusieve samenleving, waarin iedereen tot zijn recht 
komt en meedoet, is het vertrekpunt.

Inspireren en stimuleren
ZijActief Limburg kent een christelijke grondslag. De wereld om ons 
heen is door de jaren heen veelkleuriger geworden. De organisatie 
wil vrouwen uit alle culturele en levensbeschouwelijke stromingen 
inspireren en stimuleren. De christelijke grondslag herkennen we in 
de wijze waarop de leden en partners van ZijActief Limburg met elkaar 
en met de omgeving omgaan: vergevingsgezind, rechtvaardig, vanuit 
vertrouwen in elkaar, solidair en eerlijk. Dit zijn de kernwaarden van 
ZijActief Limburg. Vanuit deze waarden dragen de leden actief bij aan 
de sociale cohesie in de samenleving.

Uitgangspunten 
voor het beleid
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Statuten en reglement
ZijActief Limburg werkt met statuten voor zowel de provinciale organisa-
tie, als voor de afdelingen.

Naast de statuten wordt gewerkt met een huishoudelijk reglement. Een 
huishoudelijk reglement biedt duidelijkheid en bevat praktische richtlij-
nen. Iedereen, en nieuwe leden in het bijzonder, weet zo wat er wel en 
niet mag worden verwacht van elkaar. Zaken vastleggen in een reglement 
maakt het besturen makkelijker. Bovendien zorgt het voor continuïteit als 
bestuursleden vertrekken. Het huishoudelijk reglement is een dynamisch 
document, dat de kringen en afdelingen zelf invullen en waar nodig 
jaarlijks updaten. 

Financiële randvoorwaarden
De inkomsten van ZijActief Limburg bestaan uit de ledenbijdragen van 
afdelingen (bijdrage per lid), eigen bijdragen (bij activiteiten) en subsidies 
(o.a. Provincie Limburg en LLTB). 

Uit deze inkomsten worden provinciale projecten gefinancierd, provinciale 
activiteiten georganiseerd en de bedrijfsvoering bekostigd. Voor de bepa-
ling van de hoogte van de ledenbijdragen werkt ZijActief Limburg met een 

indexering, die aan de afdelingen wordt voorgelegd tijdens de Algemene 
Ledenvergadering. 

Richting voor nieuw beleid
In de nieuwe beleidsperiode werkt ZijActief Limburg aan: 
•  Een toekomstbestendige organisatie, die flexibel is en zich aanpast 

aan de veranderingen om ons heen (interne ontwikkeling); dat uit zich 
in vitale afdelingen en kringen die op maat worden ondersteund 
door een zichtbaar servicebureau en een daadkrachtig bestuur;

•  Een organisatie die breed geworteld is in de samenleving; dat 
uit zich in de zichtbaarheid in de omgeving, de intensieve samen-
werking met de omgeving en betrokkenheid van anderen bij onze 
organisatie;

•  Een organisatie die breed wordt gedragen door alle leden; dat 
uit zich in betrokkenheid en deelname bij activiteiten en tijdens 
bijeenkomsten, de beschikbaarheid van leden voor functies op alle 
niveaus in de organisatie en het aantrekkelijk zijn voor nieuwe 
leden.

Vanuit deze richting wordt een nieuw fundament gestort voor de 
vrouwenbeweging van morgen.

Beleid 2021-2024:
Vijf speerpunten
De komende beleidsperiode is gericht op het ombouwen van 
ZijActief Limburg naar een toekomstbestendige organisatie. Samen 
onderweg naar 100! Voor het beleidsplan 2021-2024 zet ZijActief 
Limburg daarom in op een voortzetting en verdieping van het be-
leidsplan van de afgelopen jaren. 

Met het oog op het doorzetten van een consistente beleidslijn, de 
noodzakelijke transitie en gewenste groei richt ZijActief Limburg zich 
op vijf speerpunten: identiteit, service, bewustwording, samenwer-
king en continuïteit. Deze speerpunten krijgen een vertaling naar 
concrete projecten in ons jaarlijks op te stellen werkplan. 

In de actualisatie van beleid worden de actuele maatschappelijke 
thema’s opgepakt. Als maatschappelijke organisatie zoekt ZijActief 
Limburg in de uitvoering nadrukkelijk aansluiting bij de Sociale 

Agenda van de Provincie Limburg en de daarin benoemde thema’s. 
Er vindt afstemming plaats met andere maatschappelijke organi-
saties en daar waar mogelijk wordt de samenwerking gezocht om 
samen bij te dragen aan de actuele maatschappelijke opgaven.

Daarmee neemt ZijActief Limburg haar verantwoordelijkheid als 
maatschappelijk erkende en betrokken, eigentijdse vrouwenor-
ganisatie. Een vrijwilligersorganisatie waar vrouwen uit Limburg – 
ongeacht afkomst of leeftijd – zich thuis voelen en elkaar ontmoeten 
in een veilige en prettige omgeving. Een organisatie waar naast 
gezelligheid, ook zingeving en het leveren van een maatschappelijke 
bijdrage centraal blijven staan. Daarmee biedt ZijActief Limburg een 
eigentijds ontmoetingsplein met oog voor de actuele ontwikkelingen 
om ons heen. 
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1. Identiteit
De identiteit van ZijActief Limburg is gevormd door een rijke historie 
van ruim 90 jaar. Daarin staat het vrouw-zijn en de onderlinge 
saamhorigheid tussen vrouwen centraal. Op allerlei manieren wordt 
gewerkt aan solidariteit en verbondenheid, dwars door de organisa-
tie heen. Door samen op te trekken met de leden, de afdelingen en 
de kringen, kunnen bestuurders worden ontlast en kan de aanslui-
ting op dat wat leeft in de basis worden verstevigd. Daarbij streven 
we ernaar de meerwaarde van de provinciale organisatie voor de 
afdelingen, de kringen en de leden meer zichtbaar te maken. 

De vitaliteit van afdelingen en de betrokkenheid en inzet van de ei-
gen leden is van groot belang. Om het ‘ZijActief-gevoel’ te vergroten, 
spelen de afdelingsbestuurders een belangrijke rol als ambassa-
deurs. Ook de kringbesturen hebben een actieve rol in het verbinden 
van afdelingen onderling binnen hun regio en zijn een verbindende 
schakel tussen provinciaal bestuur en de verschillende afdelingen. 
In provinciale projecten wordt ingezet op het versterken van het 
‘wij-gevoel’ door de hele organisatie heen. Een voorbeeld is het 
organiseren van een open activiteit, op provinciaal niveau, waarin de 
saamhorigheid tussen vrouwen voelbaar wordt. Door uit te dragen 
waar je als (vrijwilligers)organisatie voor staat en welke maatschap-
pelijke bijdrage je levert, wordt zo ook voor de leden en de omgeving 
de meerwaarde zichtbaar en tastbaar. 

Het versterken van de (onderlinge) verbinding stelt ons voor de 
vraag: wat vraagt deze tijd van ons als vrouwen? En hoe spelen 
we hierop in als maatschappelijke vrouwenorganisatie? ZijActief 
Limburg gaat uit van de kracht van vrouwen. Het is essentieel om 
de kennis en kunde die in de organisatie aanwezig zijn ten volle te 
benutten.

2. Service
De transitie naar een meer participatieve (netwerk)organisatie vraagt 
om een nieuwe kijk op de positie en rol van het servicebureau. De 
laatste jaren is een beweging ingezet om afdelingen op maat te on-
dersteunen en te coachen. Dit wordt verder versterkt door nog meer 
servicegericht te werk te gaan, zowel vraaggestuurd als aanbodge-
richt. 

Dat komt onder meer terug in het scholingsaanbod. Daarin zet 
ZijActief Limburg in op het bevorderen van de deskundigheid van 
afdelings- en kringbestuurders. Er wordt rekening gehouden met (de 
verschillen in) het niveau van de cursisten. 

Het is belangrijk te weten wat er speelt in de afdelingen en de 
kringen. De afdelingen hebben behoefte aan concrete richtlijnen 
om de eigen organisatie en activiteiten aan te kunnen pakken. Dit 
past binnen de ontwikkeling van het verminderen van bestuurlijke 
drukte. Het servicebureau biedt aandacht en kaders aan. Afdelin-
gen kunnen daar naar eigen wens en inzicht gebruik van maken. 
Flexibiliteit staat daarbij  voorop. De autonomie van de afdelingen is 
belangrijk. De maatschappij ontwikkelt zich juist dicht bij onze leden 
in de afdelingen. Daar horen eigen beslissingen op afdelingsniveau 
bij. De kringen hebben met name een signaalfunctie en zorgen voor 
verbinding en communicatie.

De komende beleidsperiode wordt ingezet op het versterken van de 
band met de afdelingen op alle niveaus. De provinciale organisatie 
is er voor en door de leden. Deze verbindende rol moet vorm krijgen 
in aansprekende en inspirerende projecten, organisatiebreed. Denk 
daarbij aan masterclasses waarin actuele maatschappelijke vraag-
stukken op zowel lokaal als op provinciaal niveau worden bespro-
ken en zo tot opinievorming kunnen leiden. Zo stimuleert ZijActief 
Limburg de samenwerking tussen afdelingen.

De ondersteuning van afdelingen en kringen krijgt vorm vanuit het 
servicebureau van ZijActief Limburg. Het servicebureau is er voor 
iedereen. Het is de verbindende schakel tussen afdelingen, kringen 
en andere (maatschappelijke) organisaties.

Wat maakt ons uniek?
• Hét ontmoetingsplein voor álle vrouwen in Limburg;
•  De onderlinge verbondenheid, saamhorigheid en 

solidariteit;
•  Een gevarieerd en eigentijds en breed toegankelijk 

programma;
• In de eigen omgeving, dichtbij.

Wat kan ZijActief Limburg bieden?
•  Bestuurlijke ondersteuning en kaders voor het besturen 

van de afdeling;
•  Vernieuwende ideeën voor activiteiten, onderwerpen en 

sprekers;
• Uitwisseling van succesverhalen;
• Vraaggestuurde ondersteuning;
•  Provinciale activiteiten, zoals scholing, masterclasses en 

bijeenkomsten.

Interactie is belangrijk. Het servicebureau is goed benaderbaar met 
vragen en ideeën. De aanwezige expertise wordt nu (nog) alleen 
aangeboden binnen de eigen organisatie. Het verdient aanbeveling 
te onderzoeken of – vanuit efficiencyoverweging – de diensten ook 
voor andere organisaties ter beschikking kunnen komen. 

3. Bewustwording
Als maatschappelijk erkende organisatie heeft ZijActief Limburg de 
opgave om actuele, maatschappelijke thema’s in onder meer de 
projecten terug te laten komen. Vanuit een moderne maatschap-
pijvisie wil ZijActief Limburg de positie van de vrouw versterken. 
Ook het maatschappelijk herstel na de coronacrisis, waarbij juist de 
kwetsbare groepen in de samenleving hard zijn geraakt, verdient 
aandacht vanuit onze maatschappelijke positie en rol. Aansluiting bij 
de Sociale Agenda van de Provincie Limburg biedt kansen. 

Daar en op tal van andere maatschappelijke vlakken (eenzaamheid, 
gezondheid, duurzaamheid en leefbaarheid) liggen voor ZijActief 
Limburg dus belangrijke opgaven naar de toekomst. Daarmee 
wil ZijActief Limburg nadrukkelijk de nieuwsgierigheid van nieu-
we doelgroepen prikkelen. Hiervoor ontwikkelt ZijActief Limburg 
eigentijdse vormen en activiteiten; bijvoorbeeld een praatcafé of 
(open) netwerkmiddagen. Er wordt ingezet op moderne interactieve 
bijeenkomsten die uitnodigend zijn voor iedereen. Je kunt er actief 

deelnemen en meepraten. Dit moet een opening bieden om ook een 
nieuwe generatie vrouwen te binden en te boeien. Ook niet-leden 
kunnen aansluiten.

De komende beleidsperiode is cruciaal voor de toekomst van 
ZijActief Limburg. ZijActief Limburg stimuleert afdelingen (tijdig) 
actie te ondernemen en ondersteunt waar mogelijk om afdelingen 
te helpen ‘toekomstbestendig’ te worden. Vitale afdelingen weten 
een nieuwe generatie vrouwen aan te spreken. De afdelingen zijn 
zelf verantwoordelijk voor het aanbieden van eigentijdse, inhoudelijk 
goede programma’s die aansluiten bij de wensen en behoeften van 
alle leeftijdscategorieën. Nadrukkelijk wordt contact gezocht met de 
omgeving. Door in gesprek te gaan met anderen is het mogelijk om het 
aanbod hierop af te stemmen. Het servicebureau ondersteunt hierin. 

Een nieuwe generatie vrouwen moet zich thuis kunnen voelen 
binnen de organisatie. Zij kunnen zelf een rol spelen in de totstand-
koming van programma’s. Er zijn talloze voorbeelden van succesvolle 
jongere vrouwengroepen die zich zonder echte organisatie of regels 
samenpakken. Veelal kleine maar succesvolle initiatieven. ZijActief 
Limburg wil een rol spelen in het samenbrengen van groepen vrou-
wen en hen hierin faciliteren.
 

Maatschappelijke trends en thema’s  die de 
aandacht hebben van ZijActief Limburg
• Eenzaamheid;
•  Participatie, zelfredzaamheid en zelfmanagement, 

samenredzaamheid;
• (Positieve) gezondheid;
•  Het behoud van de leefbaarheid in kleine kernen/de 

wijk;
• Laaggeletterdheid;
• Armoede, economische crisis, gevolgen coronacrisis;
• Combinatie werk/privé;
• Werkgelegenheid voor vrouwen/mantelzorg;
• Duurzaamheid.
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4. Samenwerking
Als maatschappelijke organisatie zoekt ZijActief Limburg nadrukke-
lijk het contact op met organisaties om zich heen; lokaal, provinciaal, 
landelijk en zelfs internationaal. Bestaande samenwerkingsvormen 
worden geïntensiveerd; nieuwe samenwerkingsvormen worden 
geïnitieerd. Daarin zoekt ZijActief Limburg naar de gemeenschappe-
lijke factor die zorgt voor verbinding. Vanuit die verbinding ontstaan 
gezamenlijke initiatieven, projecten en activiteiten. 

In het Maatschappelijk Netwerk Limburg speelt ZijActief Limburg een 
belangrijke rol. Deze rol kan worden benut om een breder draagvlak 
te creëren voor de projecten van ZijActief Limburg. 

Ook binnen de organisatie staat samenwerking centraal.  
Afdelingen zien steeds meer de meerwaarde van het samen met 
andere afdelingen organiseren van activiteiten en bijeenkomsten. Het 
verbreedt de horizon van een afdeling, maakt het makkelijker om een 
jaarprogramma samen te stellen en zorgt voor nieuwe inzichten. 
Daarbij is het belangrijk oog te houden voor mobiliteit van leden. 

De wisselwerking tussen afdelingen – en de leden van de afdelingen 
– en de provinciale organisatie is belangrijk. Zo krijgt het service-
bureau beter inzicht in de vragen en kwesties die spelen binnen de 
afdelingen. Het stelt de provinciale organisatie beter in staat om in 
onderlinge samenwerking een aanbod te ontwikkelen, dat aansluit 
bij de wensen en behoeften van de afdelingen.

5. Continuïteit 
ZijActief Limburg staat voor een grote uitdaging waar het de continu-
iteit en de omvang van het ledenaantal betreft. De afgelopen vijf jaar 
is een terugval in de ledenaantallen van ZijActief Limburg waarneem-
baar. ZijActief Limburg staat voor de vraag hoe zij als vereniging van 
de toekomst voor leden van unieke meerwaarde is én blijft.

Ook de omgeving van ZijActief Limburg verandert. Diverse vrouwen-
organisaties besluiten om te stoppen, nieuwe initiatieven ontstaan. 
Veelal kleinschalig. ZijActief Limburg kent een sterke organisatie met 
een servicebureau, is verbindend en staat open voor nieuwe initiatie-
ven en samenwerkingsvormen. Daarbij wordt gekeken hoe ZijActief 
Limburg de positie van vrouwen op het platteland en in de stad kan 
versterken en op welke wijze ZijActief Limburg een rol kan spelen 
in het verbinden van vrouwenorganisaties met elkaar. Daarnaast 
liggen er op tal van andere maatschappelijke vlakken (eenzaamheid, 
gezondheid, duurzaamheid en leefbaarheid) belangrijke uitdagingen 
naar de toekomst.

De organisatie maakt in de komende beleidsperiode een belangrijke 
transitie van een faciliterende naar een participatieve (netwerk)or-
ganisatie, dat moet de bestuurskracht versterken en leiden tot vitale 
afdelingen. De afdelingen en het programma dragen bij aan toene-
mende participatie van álle vrouwen in Limburg. We zullen de vrouw 
van nu met een aansprekend aanbod moeten uitnodigen mee te 
doen en de organisatie toegankelijker moeten maken voor iedereen. 
Dat vraagt iets van de hele organisatie. De rol van het servicebureau 
zal veranderen in dienst van de hele organisatie.

De komende beleidsperiode wil ZijActief Limburg inzetten op her-
nieuwde groei. Dat kan door nieuwe leden aan de organisatie te bin-
den, door in regio’s waar lokale afdelingen zijn weggevallen nieuwe 
initiatieven te stimuleren, en door samenwerking aan te gaan met 
nieuwe kleinschalige initiatieven op het platteland én in de stad.

De periode tot en met 2023 benut ZijActief Limburg om leden, 
oud-leden en niet-leden uit de doelgroep actief te consulteren en te 
betrekken bij de totstandkoming en uiteindelijke uitwerking en uit-
voering van de toekomstplannen. De vrouwenorganisatie van de toe-
komst bouwen we immers samen. Dat moet de weg vrijmaken voor 
een hernieuwd elan binnen de vrouwenbeweging(en) in Limburg.

Samenwerking bij ZijActief Limburg speelt  
zich af op meerdere niveaus:

Extern
•  Samenwerking met andere vrouwenorganisaties (lokaal, 

provinciaal, landelijk en internationaal);
•  Samenwerking met andere (maatschappelijke) 

organisaties/verenigingen (lokaal, provinciaal, landelijk 
en internationaal).

Intern 
•  Samenwerking tussen ZijActief Limburg (provinciaal 

bestuur en servicebureau) en afdelingen/kringen;
• Samenwerking tussen afdelingen/kringen onderling.

Samen onderweg naar 100

Wat gaan we doen? 
•  Consultatie leden, oud-leden en niet-leden uit de 

doelgroep;
• Ledenonderzoek;
•  Kringgesprekken en dialoogbijeenkomsten met leden 

en niet-leden.

Wat levert het op? 
• Vitale afdelingen;
• Nieuw elan;
• Krachtig bestuur;
• Nieuwe verbindingen;
• Een versterkt imago;
• Groei van de vrouwenbeweging in Limburg.
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Om uitvoering te geven aan dit beleidsplan, werken we met project-
groepen die we in principe voor de duur van de beleidsperiode (2021 
t/m 2024) samenstellen. Een aantal van de huidige projectgroepen 
blijft bestaan. Zij krijgen een nieuwe opdracht mee. Ook kan het zijn 
dat de samenstelling van projectgroepen verandert. De nieuwe accen-
ten in dit beleidsplan vragen om nieuwe projectgroepen. 

Bij de samenstelling van de projectgroepen, worden afdelings- en 
kringbestuurders en de leden nadrukkelijk betrokken. Het doel is 
de medezeggenschap vanuit de basis te borgen. Een provinciaal 
bestuurslid en/of beroepskracht maakt deel uit van elke projectgroep. 
Deze structuur zorgt ervoor dat het provinciaal bestuur dicht bij de 
ontwikkelingen in de projectgroepen staat, er professionele onder-
steuning is en de continuïteit wordt geborgd. 

De projectgroepen, met ondersteuning van de beroepskrachten, 
definiëren en bespreken de inhoud van de projecten in het provinciaal 
bestuur. In de projectplannen wordt een duidelijk tijdspad opgeno-
men, evenals een begroting. Dit zorgt voor duidelijke kaders en stelt 
het provinciaal bestuur in staat de ontwikkelingen te monitoren en 
waar nodig bij te sturen.

Jaarlijks stelt het provinciaal bestuur in samenwerking met het service-
bureau de werkplannen (jaarplannen) op. Daarin is voldoende ruimte 
voor eigen initiatieven van projectgroepen, afdelingen en kringen. Ook 
de wijze waarop we samen gaan bouwen aan een nieuwe vrouwenor-
ganisatie wordt in de werkplannen opgenomen.

Het provinciaal bestuur en servicebureau pakken het toekomstproces 
proactief op. Indien nodig en wenselijk ondersteunen (externe) des-
kundigen de organisatie.

We zijn op weg naar een toekomstbestendige vrouwenorganisatie, 
die flexibel en resultaatgericht te werk gaat. Klaar om de komende de-
cennia een rol van betekenis te spelen voor alle vrouwen in Limburg. 
Samen onderweg naar 100! Met elkaar zijn wij ZijActief Limburg en 
werken we aan een vereniging die als dé vrouwenorganisatie van de 
toekomst verder kan!

Vertaalslag naar 
werkplannen

Foto: Carin Camp
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ZijActief Limburg
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