
 
 

Uitwisseling Netwerk Vrouw FNV en Marokkaanse OFSAF (FNSA) 14-19 juli 2016 groot succes  

De tijd vliegt voorbij. Zo zaten we dinsdagmorgen, 19 juli 2016, nog aan het ontbijt in Rabat. Een paar 
uur later stonden we al weer op Schiphol, al zou je je vanwege de on-Nederlandse warmte bijna nog 
op de luchthaven van Casablanca hebben gewaand!   

Verbaasd over zoveel flexwerk 

In de drie dagen van samenwerking met de vrouwen van het vrouwennetwerk OFSAF, gelieerd aan 
de FNSA (de landbouwvakbond Fédération Nationale du Secteur Agricole), bleek dat de positie van 
vrouwen op de werkplek in Nederland en Marokko op veel punten overeenkomsten vertoont. Dit 
kwam onder andere naar voren uit de presentaties van de OFSAF-vrouwen, die van Anya Wiersma 
over de overheid en die van mij (Petra Zegerius) over het onderwijs. Om de taalbarrière bij de 
presentaties en de samenwerking te overbruggen hadden we een tolk Arabisch mee en zelf heb ik 
regelmatig in en naar het Frans getolkt. De Marokkaanse vrouwen waren verbaasd dat er bij ons 
zoveel flexwerk bestaat en dachten oorspronkelijk dat het in Nederland allemaal zoveel beter 
geregeld was dan in Marokko.  

Een beschermende paraplu tussen werkgever en werknemer 

De OFSAF-vrouwen zijn erg actief en zetten alles op alles om andere vrouwen in de vakbond  te 
betrekken en dan met name binnen het vrouwennetwerk OFSAF. Met dat doel voor ogen hebben wij 
dan ook gezamenlijk een actieplan opgezet, waarbij de Marokkaanse vrouwen blijk gaven van een 
grote vindingrijkheid. Zo willen zij zich richten op het organiseren van sociale activiteiten die zowel 
door leden van de OFSAF als door buitenstaanders kunnen worden bezocht. Tijdens deze activiteiten 
worden vrouwen bewust gemaakt van hun kwetsbare positie. Daarnaast krijgen zij informatie over 
de FNSA en de OFSAF die, -zoals de OFSAF-leden het zo mooi formuleren-, “een beschermende 
paraplu” vormt tussen de werkgever en de werknemer. Als vrouwen inzien dat de OFSAF hun 
belangen behartigt, zullen ze eerder geneigd zijn zich aan te sluiten.  

Zittende leden actief houden 

Uiteraard is het naast het aantrekken van nieuwe leden ook van belang de zittende leden actief en 
voor de lange termijn betrokken te houden. Om dit te bereiken, wil het bestuur van de OFSAF 
vrouwen hun eigen verantwoordelijkheden binnen de OFSAF toekennen. Te denken valt aan de 
verantwoordelijkheid voor een bepaalde werkgroep of een verantwoordelijke positie binnen de 
OFSAF. Nog beter zou het zijn als een vrouw een goede functie binnen de FNSA zou krijgen. Dat 
laatste zal niet eenvoudig zijn, aangezien vrouwen ook binnen de vakbond ten opzichte van de 
mannen een zwakke positie hebben.  

Mannen betrekken 

Om die reden hecht de OFSAF er dan ook groot belang aan mannen binnen de FNSA bij de strijd te 
betrekken. Als deze FNSA-mannen zich eenmaal bewust worden van de problemen waar vrouwen op 
de arbeidsmarkt en op hun werkplek tegenaan lopen, kunnen zij zich ervoor inzetten 
“vrouwenproblemen” op de vakbondsagenda te krijgen. Door dit soort initiatieven kunnen niet-leden 
zien dat het de moeite is lid te worden van de OFSAF en zich langdurig aan de organisatie te 
committeren.   

  



 
 

Hoopvol 

Na drie dagen van intensief werk en nog een lange vergadering op maandag 18 juli, hebben we ons 
verblijf afgesloten door samen met Yamina en Samira de mooie stad Rabat nog te verkennen. Zo zijn 
we naar het oude stadje Chellah geweest, naar het koninklijk paleis en het mausoleum van 
Mohammed V. Tot slot hebben we nog gezworven door de steegjes van de oude medina en daar de 
kleine winkeltjes bekeken.    

Voor de toekomst ben ik hoopvol gestemd. Zo ben ik ervan overtuigd dat we dankzij de 
actiestrategieën die we (= vrouwen van OFSAF en van Netwerk Vrouwen FNV) samen hebben 
uitgewerkt in staat zullen zijn stapje voor stapje  de vrouwenbeweging binnen de vakbond te 
versterken en de situatie van de vrouw op de arbeidsmarkt en op de werkplek te verbeteren.  

Leren van solidariteitsacties 

Ook al zijn we allemaal weer druk aan het werk, we zullen geen van allen vergeten wat we samen 
hebben beleefd en uitgewisseld. En natuurlijk gaat de strijd gewoon door, zoals blijkt uit de 
Whatsapp-berichten met filmpjes van actievoerende OFSAF-dames die het ontslag van een 
vrouwelijke collega aanvechten. Van dit soort solidariteitsacties kunnen wij in Nederland nog wat 
leren! 

Ons verblijf in Rabat heeft het nuttige met het aangename verenigd en ik weet zeker dat deze 
uitwisseling slechts het begin is geweest van een zeer waardevolle en intensieve samenwerking 
tussen de vrouwen van het netwerk OFSAF (FNSA) en de vrouwen van het Netwerk Vrouw FNV! 

Petra Zegerius 

 

 



 
 

 

Mooie muur bij mausoleum Mohamed V (foto Petra Zegerius) 

 

Restaurant in het mooie groene vakantiepark van het Ministerie van Landbouw. Hier hebben we elke 
dag heerlijk buiten gegeten. In dit park verbleven we ook.  (foto Petra Zegerius) 



 
 

 

Hierbij moesten alle deelneemsters zich voorstellen aan de hand van een kaart of een uit een 
tijdschrift geknipt plaatje. Deze werkvorm was voor de vrouwen nieuw en is een goede manier om 
eens “out of the box” over jezelf te praten. Geeft een andere dimensie aan het voorstelrondje. Weer 
eens iets anders dan Marietje, zo oud, getrouwd, zoveel kinderen, die en die baan, etc…                 
(foto Petra Zegerius) 

 

Anya en Kenza bij bovengenoemde voorstelronde. (foto Petra Zegerius) 



 
 

 

Houda, Petra, Kenza, Fatima, Zahra. Zahra is mijn collega; ze is net als ik docente. Zij geeft les aan 
klassen met 48 leerlingen, ondenkbaar in Nederland. Gelukkig hebben Marokkaanse leerlingen wat 
meer ontzag voor hun docenten dan Nederlandse!  



 
 

 

Franny presenteert en Naima tolkt. (foto Petra Zegerius) 



 
 

 

Nederlandse delegatie voor de banner.  

 

 

Rondzwerven in de medina. (Anya, Franny, Silvana, Yamina, Petra, dochtertje van Yamina, Samira 

 



 
 

 

Groepswerk (foto Petra Zegerius) 


