
Lokaal samenwerken 

                                                                                                                                                                                      

We werken veel, op diverse wijzen, graag en vaak samen met groepen in de buurt! 

Aan 41 gesprekstafels gaven onze groepen aan dat ze samenwerkten en dit graag doen.  

Aan 6 gesprekstafels gaven de helft van de groepen aan dat ze wel eens samenwerkten 

Aan 3 gesprektafels gaven de groepen aan dat ze nooit samenwerkten.  

• Veel groepen geven aan dat uitwisselingsmomenten, streek- en regio-overleggen e.d. een 

stimulans zijn voor samenwerking, zo leren ze de groepen in de buurt beter kennen. 

▪ Samenwerken met andere verenigingen is vooral interessant als het over thema’s gaat die 

vrouwen en mannen sterk aanbelangen. 

▪ In Vilvoorde wordt er samengewerkt met een jongere groep (dochters). 

▪ Groepen van verschillende parochies, dorpen, wijken werken soms moeilijk samen (die van 

over de brug, van de grote kerk, ...); leden wisselen wel tussen groepen, maar kernen blijven 

strikt apart.  

▪ Samenwerken gaat gemakkelijker in een dorp dan in een stad, in een dorp hebben ze elkaar 

nodig bijvoorbeeld om volk bij elkaar te krijgen 

Hoe doen we dit?  

• Met buurtgroepen, vb. voor een daguitstap, voor een groter evenement, voor een jaarlijkse 

quiz waar alle groepen van de regio aan meewerken 

• Jaarlijks samen met buurtgroepen en –verenigingen een spreker uitnodigen 

• Ontvangen van leden van gestopte buurtgroepen 

• Twee kleine groepen werken samen, maken één kalender  

• Uitnodigingen van activiteiten doorsturen om zo meer deelnemers te hebben 

• Samenwerken voor activiteit die in eigen groep onvoldoende deelnemers heeft bijv. 

bloemschikken 

• Vrijwilligers van andere groepen komen lesgeven: dans, bloemschikken, …* 

• Elkaars data respecteren, eventueel elkaars kalender delen of samen een kalender maken 

• Vrijwilligers delen – buurtpunt Annekensnest  

• Activiteiten voor het goede doel* 

• Samen reizen – daguitstappen  

• Koffie-moment – ontmoetingsavond  door 3 Femmagroepen samen georganiseerd 

• Gespreksavond 

• Naaisalon in Leuven: 3 vrijwilligsters van verschillende groepen uit Leuven trekken samen het 

Naaisalon 

• Zwemmen voor vrouwen, voor alle Femmaleden in de regio 

• Soep aan scholen voor ledenwerving 

• Multicultureel koken Tiense WV + Femma Tienen 

• Boekenruil 

• Playbackshow gegeven door Femma Wereldvrouwen Maldegem 

• Leden uit buurtgroep die naar onze kooklessen komen  

• Wij mogen als ‘kleinere Femmagroep’ naar de grotere Femmagroep voor de crea-avonden. 

We wisselen ook altijd onze activiteitenkalenders uit. Voor busuitstappen werken we steeds 

samen met de Femma’s uit de andere groepen. 



• Met de code van de printshop hebben we onze activiteiten van omliggende Femmagroepen 

samen in één folder gestoken. Zo volgen onze leden ook activiteiten bij andere groepen, 

maar wij vinden het zelf super dat er op die manier meer aanbod is. Het maakt niet uit waar 

ze lid zijn, we zijn samen Femma Wereldvrouwen! 

We werken veel, op diverse wijzen, graag en vaak samen met andere organisaties! 

Aan 38 gesprekstafels gaven onze groepen aan dat ze samenwerkten met andere organisaties en dat 

ze dit graag doen. 

Aan 5 gesprekstafels gaven onze groepen aan dit niet te doen.  

Met welke organisaties werken we zoal samen?  

• Beweging.net en partners van B.N. 

• Chiro 

• Atletiekclub  

• Parochie bv. Roosdaal openluchtmis met koor en alle verenigingen; verzorgen van 

koffietafels, bedevaart naar Scherpenheuvel, kerstversiering verzorgen - het ene jaar 

Femma, het andere jaar Ferm, parochiefeesten  

• Ouderrraad van school  

• Andere vrouwenorganisaties, vb. Markant, Ferm, VIVA 

• Kermiscomité 

• Gemeente, vb. voor kerstmarkt 

• Jeugdverenigingen  

• Davidsfonds 

• OKRA 

• Samana 

• Gezinsbond 

• VZW van het plaatselijk OC of dienstencentrum* 

• Cultureel centrum  

• Neos  

• Kwb 

• Rode Kruis  

• Pasar 

• Obra Baken 

• Buurt Femma wereldvrouwen groepen* 

• Vlaamse Gemeenschapscommissie 

• CM  

• Gemeentelijke sportraad, cultuurraad, toeristische dienst, welzijnsraad (bijv. Preventie 

suïcide)  

• OCMW 

• Vrijwilligers uit het vaccinatiecentrum 

• Vrouwencontactgroep Be-Women Beringen 

• Cultuurraad 

• Sociaal Huis  

• Tuinvereniging  

• Psychiatrisch centrum St. Annendael (Diest) 



• Tadasana = yogagroep van Femma geweest, nu zelfstandig maar met samenwerking 

(Femma Wilsele) 

• Repaircafé en Fietsersbond (Tervuren) 

• Wereldvrouwen (in cultuurraad Leuven; 4 groepen in Leuvense: Filippina Europa, 

Umuhuza Tremelo, Misgana Etiopië, samen stap voor stap Herent en Ubuntu Tervuren) 

• Oxfam Wereldwinkels  

Welke activiteiten kwamen daar zoal uit voort?  

▪ Sneukeltocht met meer dan 300 deelnemers 

▪ Heksentocht (met kwb-Merchtem) 

▪ Kerstmarkt met mooie attractieve stand  

▪ Optreden van vb. stand-up comedian, Els De Schepper, toneel van Frans-Vlaanderen, … 

▪ Zomerfeest met allerlei activiteiten, soms meerdaags 

▪ ‘Inwijden’ van nieuw OC, met allerlei uitbreekactiviteiten 

▪ Typische thema’s vb .rond kinderen, vrouwen-problematieken 

▪ Dure activiteiten zoals vb. drums alive, bekende spreker (professor, arts, ...) 

▪ Lady universalis 

▪ Vrijetijdsmarkt waarop leden worden geworven 

▪ Bezinning  

▪ Reizen 

▪ Brouwerijbezoek 

▪ Rerum Novarum viering samen met partners Beweging.net 

▪ Maandelijkse voordrachten met een spreker: bijv. een dokter van op mijn werk die komt 

spreken over ... (wat te doen bij een beroerte), een gynaecoloog die het belang van screening 

borstkanker komt uitleggen, … 

▪ Fietsen voor vrouwen (i.s.m. Vlaamse Gemeenschapscommissie) 

▪ Activiteiten voor goede doel zoals Soep op de Stoep van Welzijnszorg, Kom op tegen Kanker 

▪ Eetfestijn 

▪ Dorpsfeest (Booienhoven): Booienhoven bruisend i.s.m. Femma 

▪ Wandelweekend   

▪ Weekend met kwb 

▪ Buitenlandse reis met kwb 

▪ Samenaankoop stookolie i.s.m. kwb 

▪ Infoavond verkeer en actie rijbewijs i.s.m. kwb 

▪ Kwb helpt bij feesten Femma en Femma helpt bij kwb-feesten 

▪ Quiz 

▪ Wandeling met ontbijt of brunch 

▪ Volksdans met kwb (nieuwe vrouwelijke leden worden lid bij Femma, mannen bij kwb) 

▪ Kookcursus met kwb 

▪ Sportactiviteiten o.a. jogging  

▪ Activiteiten voor alleenstaanden  

▪ Zwerfvuil ophalen i.s.m. de gemeente 

▪ 1 mei markt 

▪ Sandra Bekkari, samen georganiseerd met Ferm, Markant, Femma, CM (iedere vereniging 

heeft hapjes en drankjes gemaakt uit het kookboek van Sandra en gepresenteerd, dat was 

héél fijn en optreden Els de Schepper (duurdere en grotere activiteiten met grotere opkomst 

vragen samenwerking) 



▪ Met de Chiro, atletiekclub en kwb organiseren we halloweentocht. Belangrijke contacten 

met de Chiro. 

▪ Kwb organiseert om de 2 jaar ‘hobbybeurs’ en vragen ons om daar ook te staan met iets dat 

we gemaakt hebben, gebakken enz. … Dit gebruiken we als uitbreekactie om onze groep in 

de kijker te zetten.  

▪ Vrijwilligersbeurs voor alle vrijwilligers die meehielpen in het vaccinatiecentrum.  

▪ Met vrouwencontactgroep Beringen Be-Women onderhouden we fijne netwerken en 

organiseren we samen het filmfestival. Ter info: De vrouwencontactgroep Be-WOMEN werd 

in 2007 opgericht om uitwisseling tussen verschillende vrouwenverenigingen - en in het 

bijzonder deze vanuit de etnisch culturele minderheden - te stimuleren. 

Het is van cruciaal belang om deze grote groep diverse vrouwen met elkaar in contact te 

brengen. Be-WOMEN heeft een eigen activiteitenaanbod, verspreid over de verschillende 

deelgemeenten in Beringen: sport, gezondheid, welzijn, emancipatie, cultuur, … 

Naast een driemaandelijkse vergadering voor alle leden organiseren we ook een tiental 

activiteiten die openstaan voor alle geïnteresseerde vrouwen. 

▪ Wij zijn samen met kwb opgestart in de tijd en vieren onze jubilea ook samen       één groot 

plaatselijk feest met misviering en etentje 

▪ Busuitstap naar kerstmarkt 

▪ Erfenisrecht met kwb 

▪ Wij mogen aansluiten bij Davidsfonds voor een tentoonstelling of museumbezoek in het 

Brusselse. We maken samen één uitnodiging vanuit Femma en Davidsfonds. 

▪ Volksdansen 

▪ Garage- en speelgoedverkoop  

▪ Kaas- en wijnavond  

▪ Ontmoetingsavond  

▪ Info en gespreksavonden over gezondheid, vaak i.s.m. CM: dementie of andere 

gezondheidsthema’s, EHBO, slapeloosheid, …  

▪ Zwemmen 

▪ Retro-jardin in Diest i.s.m. gemeente 

▪ Natuurgidsen (Natuurpunt) 

▪ Stadsgidsen  

▪ De nacht van de geschiedenis (Davidsfonds, Femma, Markant) 

▪ Okra speelt toneel voor Femma 

▪ Haken: Samana en Femma samen  

▪ Weduwendagen i.s.m. Ferm 

▪ Samen een groot evenement opzetten – optreden van een artist + receptie 

▪ Samen naar Het Zwanenmeer gaan – gemeenschappelijke bus organiseren 

▪ Bedevaart + brouwerijbezoek 

We werken ook samen met lokale handelaren en commerciële partners, toch durven heel wat 

groepen dit niet aan of denken er niet aan.  

• Sponsoring voor tombola, kerstconcert, … 

• Kortingen voor aankopen ontmoetingsfeesten (in lokale Spar) 

• 2 drankjes in plaatselijk café: 1 tijdens de fietstocht en 1 tot slot  

• Fit for summer met professionele begeleider  

• 4 tafeldecoraties gepresenteerd voor 4 verschillende feesten met telkens bijpassend servies 

(van de plaatselijke servieshandelaar gehaald), bloemstukken in stijl door een vriendin die 



bloemschikker is in bijberoep, servetten geplooid (zelf opgezocht) – bloemstukken werden 

achteraf verloot  

• Sommige groepen voor sponsoring, voor gratis attenties, of gratis reclame 

• Korting bij aankopen voor de groep bv. bij lokale bakker 

• Bedrijfsbezoek:  lokale bakker, chocolatier, boerderij  Aveve, Côte d’Or, bakker, 

aspergekwekerij, stroopfabriek, fruitfabriek, winkel zonder verpakking 

• Workshop pralines maken bij chocolaterie 

• Handverzorging en make-up door lokale schoonheidsspecialiste 

• EHBO door plaatselijke spoeddienst 

• Spreker rond MUG-helicopter i.s.m. AZ  

• Avond met Alain Remue, van cel vermiste personen 

• Plaatselijke brandweer 

• Plaatselijk pottenbakatelier 

• Wereldwinkel  

• EHBO-cursus 

• Kleurconsulent in juwelenwinkel 

• Juwelen maken  

• Plaatselijke bloemist  

• Haar vlechten met plaatselijke kapper  

• Filiaal van een bank bv. Belfius 

• Colruyt (deelname aan kookles daar)  

• Syntra: met Femmagroep model zijn voor kappers 

• Grote verwenavond met lokale handelaars die aanwezig waren met een stand: heel veel 

bijval.  

• Wij durven kortingen te vragen aan de lokale handelaars: zo krijgen wij telkens 10% korting 

bij onze bakker en 10% korting bij onze traiteur.  

• Bij Colruyt hebben wij een ‘Colruyt professional card’ waarmee we altijd korting krijgen, 

extra bonussen en soms is er een actie. Zo kregen we laatst 60 fluo jasjes voor kindjes gratis 

omdat we koffie hadden besteld. Die fluo jasjes zullen we nu houden voor op een 

uitbreekactie om aan de kindjes te geven als geschenkje.  

• Spellenavond in speelgoedwinkel 

• Infoavond met diëtist 

• Infoavond met arts-specialist (Hasselt) 

• Electro-zaak en daar kookworkshop doen 

• Lokale tochten en afspraken maken met cafés  

• Voor tombolaprijzen, maar ze geven prullen 

• Wereldwinkel: we kopen daar zelf tombolaprijzen 

• Modeshow 

• Bloemist  

• Theewinkel: workshop thee zetten 

• Eerngem Femmalicious beurs met lokale handelaars 

• Infoavond over nalatenschap (met Belfius) of erfrecht (notaris) 

Welke ‘spelregels’ ervaren we als belangrijk in samenwerkingen?  

• Goede redenen om samen te werken: méér deelnemers, financieel rond geraken, één 

les(gever) voor een grotere groep 



▪ Goede afspraken vooraf maken (tijdig & vooraf, eerlijke taakverdeling, promotie, financies, 

…) 

▪ Kunnen samenwerken vanuit vertrouwen en verantwoordelijkheid van iedereen 

▪ Je verwachtingen niet te hoog stellen 

▪ Verzamelen van contactgegevens van potentiële leden om op te nemen in mailinglijst 

uitnodigingen 

▪ Gezond uitgangspunt voor samenwerking: de kernleden moeten niet altijd alles zelf doen. Je 

kan eens gewoon in groep meedoen met een andere organisatie 

▪ FB goed benutten: reacties van leden en vooral ook van niet-leden werken inspirerend 

▪ Opletten dat de andere niet met de pluimen gaat lopen 

▪ Met kwb ligt gevoelig: zij bieden gemengde activiteiten aan en onze vrijwilligers/leden 

sluiten dan bij hen aan 

▪ Wanneer organisaties waarmee samengewerkt wordt ook mannen uitnodigen kan de 

Femmagroep dan ook niet anders dan mannen mee uit te nodigen. Bij onze alleenstaande en 

weduwe vrouwen ligt dit nogal gevoelig. Ze menen dat ze niet naar OKRA zijn overgestapt 

omdat ze daar ook activiteiten doen met mannen. Daarom willen ze bij Femma blijven, om 

uitsluitend activiteiten met vrouwen te doen. 

▪ Zet je eigen principes aan de kant en bekijk wat jullie samen kunnen doen, iedereen doet 

water bij de wijn.  

▪ Niet leden: betalen de prijs van de leden + de helft.  

▪ Duidelijke afspraken bij samenwerking om te zorgen voor groot succes bij activiteit 

▪ Oog hebben om netwerk uit te bouwen schept nieuwe kansen 

▪ Fietsweekend: enkel met de eigen groep is fijn, niet met anderen erbij 

▪ Koken: met anderen erbij wordt de groep te groot 

▪ Jonge deelnemers willen alle info, betalingen, inschrijvingen digitaal doen.  

▪ De organisator moet sterk zijn en zich verantwoordelijk opstellen, tegelijk nederig en 

geduldig 

▪ Bloemist, maar die is gaan ‘lopen’ met onze leden en biedt nu los van Femma workshops 

aan. 

 

 

 


