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Workshop ( Inter)nationaal  vakbondswerk 
Kaderleden uit de sector Industrie en het Netwerk Vrouwen FNV organiseren een 
bijeenkomst voor en door vakbondsvrouwen.  
De workshop vindt plaats in het kader van een internationaal project van de sector 
Industrie om de positie van werkneemsters in de textielbedrijven in Midden Amerika 
(Guatemala, Honduras en Mexico) te versterken.   
Deze vrouwen werken in extreem precaire omstandigheden.  
Het zijn veelal jonge, laagopgeleide vrouwen die van het platteland naar de stad zijn 
getrokken. Hun belangen worden nauwelijks tot niet vertegenwoordigd.  

In deze bijeenkomst maak je kennis met de situatie van de vrouwen in Midden-Amerika. 
Door middel van audio visueel materiaal en interactieve oefeningen analyseren we samen 
tegen welke problemen zij aanlopen en in hoeverre deze problemen ook gelden voor 
vrouwelijke werkneemsters en vakbondsleden in Nederland. Hoe zorgen we ervoor dat 
thema’s die van belang zijn voor vrouwen (meer) door de vakbond worden opgepakt, wat 
zijn succesvolle methoden om je te organiseren op de werkplek, hoe kunnen vrouwen 
elkaar internationaal ondersteunen in hun strijd en wat kunnen we van elkaar leren? 
Allemaal vragen die aan bod zullen komen in deze workshop. De workshop is een kans om 
te leren, met andere vrouwelijke kaderleden in contact te komen, je netwerk uit te 
breiden en gezamenlijk een agenda te formuleren hoe het vakbondswerk door en voor 
vrouwen in Nederland en internationaal beter kan worden vormgegeven. 
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Vrouwelijke kaderleden uit alle sectoren zijn welkom. 

Reiskosten worden vergoed. Kom ook! Meer informatie en meld je aan bij :  

franny@tie-netherlands.nl 

Programma 
16.00-16.45: 

- Introductie tot project: filmpje over situatie van vrouwen in 
maquilas in Midden-Amerika 

- Korte presentatie & foto’s met betrekking doelstellingen 
project 

- Vragen en antwoorden 

16.45-18.00: 

- World café (oefening): wat zijn de meest urgente problemen 
voor de werkneemsters in Midden Amerika en in hoeverre is 
hier in Nederland ook sprake van? 

18.00-18.30: broodjes & soep 

18.30-19.30: 

- Terugkoppeling World café oefening naar groep + plenaire 
discussie.  

19.30-20.00: 

- Video boodschappen voor de vrouwen in Midden Amerika, voor 
wie wil. 

20.00-20.30: 

- Afsluiting. 
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Om 18:00 uur 
word voor 

soep & 
broodjes  
gezorgd

SOEP 
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