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Luister met de
bedoeling om te
begrijpen, niet met
de bedoeling om te
antwoorden

(Stephen Covey)
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Voorwoord
De dialoog is wat Samenspraak en
haar vrijwilligers en aangeslotenen
verbindt. Het afgelopen jaar heb ik,
vanaf maart, Samenspraak de
vrijwillige medewerkers en haar
vrijwilligers mogen leren kennen.
Zoveel passie voor het voeren van de
dialoog en de ervaringen die dit voor
de deelnemers aan de dialogen met
zich meebrengt heb ik mogen
voelen. Ik ben op een varend schip
gestapt, waar de kapitein en
stuurvrouw afscheid namen en de
koers weer opnieuw moest worden
bepaald.

Het was een jaar waarin we ook
elkaar hebben leren kennen en
waarin we gezocht hebben naar hoe
we vorm geven aan de stichting. Hoe
zat het ook alweer? Wat is ons
bestaansrecht? Is er nog wel
behoefte aan een dialoog in deze
tijd?

We hebben een aantal
bijeenkomsten georganiseerd met
onze vrijwilligers en wat breder met
een aantal aangesloten organisaties.
Daarin werd duidelijk dat er
behoefte is aan vernieuwing maar
dan wel op het leggen van een
nieuw fundament.

 

Kirsten Regtop
V o o r z i t t e r  S a m e n s p r a a k

 Een denktank onder leiding
van Bernard Hilgers werd
ingesteld. Aan de slag met
de ingewikkelde vraag-
stukken waar wij mee te
maken hebben. Hij zet zijn
werk ook in 2020 voort.
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Ondanks alle onzekerheid en het zoeken naar onze vaste bakens
werd er hard doorgewerkt. De week van de dialoog werd
georganiseerd met onze vaste vrijwilligers Roelof en Tonny. Met 14
dialogen en nieuwe vormen als een thuisdialoog bij Willemijn,
wandeldialogen, een schrijfdialoog met Johanette en een
Speeldialoog met o.a. Korak.

Het projectbureau kreeg een nieuwe coördinator, Astrid, die met de
vrijwilligers en vrijwilliger medewerkers aan de slag ging met de
vernieuwing van de website, het ordenen van alle stukken en het
organiseren en ondersteunen van de organisatie van de Week van
de Dialoog. De vredeswandeling werd begin 2019 gelopen, de
Vredesweek op afstand en de Vredesambassadeur Ragaiy Sinout
door Roelof ondersteund.
Tijdens de Kinderboekenweek is een kinderdialoog uitgevoerd in 
Dok Zuid. We hebben bijgedragen aan een netwerkbijeenkomst in 
Zuid West. Kortom, Samenspraak was er ook in 2019 om actief bij te
dragen aan het leggen van verbindingen tussen Apeldoorners.

Trots ben ik op vrijwilligers die ondanks dat het niet altijd even
duidelijk was welke koers we opgaan toch doorgingen, met passie
voor de dialoog, de kinderen of de volwassenen waarmee de
gesprekken gevoerd werden. Ik wil iedereen bedanken die met ons
2019 doorgegroeid is en die met ons mee blijft varen, of vanaf een
nieuw baken met ons verbonden blijft. We liggen op koers om met
ons schip in 2020 mooie nieuwe havens aan te doen en nieuwe
verbindingen te leggen.

Kirsten Regtop
Voorzitter Stichting Samenspraak Apeldoorn
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Op de eerste pagina van dit digitale jaarboekje is een afbeelding te
zien van de Samensprakers: een groep zeer verschillende
vrijwilligers die samen met elkaar vorm en uiting willen geven aan
de missie van Stichting Samenspraak Apeldoorn: het gesprek
bevorderen tussen Apeldoorners van verschillende afkomst,
levensovertuiging, cultuur, achtergrond, uiterlijk en niveau.

Hierbij neemt elke vrijwilliger zijn of haar eigen kwaliteiten mee,
iedereen heeft zijn eigen vorm en kleur; elke vrijwilliger kan gezien
worden als een uniek puzzelstukje. 

Willen we het plaatje compleet krijgen, dan mag er geen
puzzelstukje ontbreken. De puzzel vormt pas echt een mooi geheel
als ook het laatste stukje op zijn plaats ligt!

Net als dit het geval is voor de mensen van Samenspraak, geldt dit
ook voor de inwoners van de stad Apeldoorn. Ook Apeldoorn is veel
mooier als elke Apeldoorner zijn of haar plekje in de puzzel vindt, en
hierbij verbinding maakt met andere Apeldoorners! Om hier een
bijdrage aan te leveren, staan elk jaar diverse activiteiten op het
programma van Samenspraak. Meer informatie over de activiteiten
in het huidige en afgelopen jaar is elders in dit jaarboekje te vinden.

Uitleg afbeelding
puzzelstukjes

Dat iedereen eigenlijk hetzelfde wil, verbinding met elkaar, dat je
daar nieuwsgierig naar mag zijn.

(reactie deelnemer Week van de Dialoog)
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 Kennismaken

Samenspraak is gebaseerd op de
klassieke dialoog, in een nieuw jasje.

De dialoog techniek  bestaat uit een
gesprek met vier stappen:

1.
Iedereen stelt zichzelf even voor,
zodat duidelijk is wie er deelnemen
aan het gesprek.

2. Ervaringen
Persoonlijke ervaringen kunnen
leerzaam zijn voor anderen, deze
worden daarom gedeeld tijdens het
dialooggesprek.

3. Dromen
Persoonlijke dromen kunnen
anderen inspireren! In deze fase
praten we dus over wat elke
deelnemer zou willen voor de
toekomst.

4. Doen
Welke stappen kan iemand nemen
om een droom uit te laten komen?
Wat neemt iedereen mee uit het
gesprek?

De 
Dialoogmethode
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Andrea Buitenhuis
Sinds september 2017 werk ik bij het projectbureau.

Het geeft mij een ritme en regelmaat. Maar dat niet

alleen.  Ik vind het fijn om collega’s om mij heen te

hebben. Jammer genoeg is dat nu allemaal anders

door de Coronacrisis. Ik hoop in september weer te

starten in de Buurtkamer samen met mijn collega’s.

ik vind het fijn om bij Samenspraak te werken door de

activiteiten die er worden georganiseerd en mensen

nader tot elkaar te brengen.

E r v a r i n g e n  e n k e l e
m e d e w e r k e r s
p r o j e c t b u r e a u

Eveline Bouard
Ik ben vrijwilliger bij Samenspraak sinds het begin

van dit jaar. Wat ik bij Samenspraak erg prettig vind,

is dat er veel rekening wordt gehouden met wat ik

nodig heb om verder te groeien op mijn pad terug

naar de arbeidsmarkt, zodat ik mij ontwikkel in mijn

eigen tempo, zonder over mijn grenzen heen te gaan!

Bovendien werken we met een gezellige groep

mensen die zelfs vanuit huis tijdens coronatijd

aanvoelt als een (h)echt team!
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Samenspraak Apeldoorn staat voor een inclusieve samenleving. Een
samenleving waarin een ieder ertoe doet en mee kan doen. Waar je je
welkom voelt en verschillen een meerwaarde
vormen. Welke culturele achtergrond je ook hebt. We signaleren
tegelijkertijd een trend dat de verschillen tussen mensen worden
uitvergroot, zowel in de politiek, als in de buurt, als op de
arbeidsmarkt. Net als de gemeente Apeldoorn wil Stichting
Samenspraak daarin een bijdrage blijven leveren aan het verbinden
van inwoners om het ‘thuisgevoel’ van de inwoners te vergroten.

"Samenspraak" heeft een statuut, waarin onder meer staat dat we de
participatie, integratie en sociale cohesie van alle burgers in de
gemeente Apeldoorn willen bevorderen. Aan deze doelstellingen
worden middels drie ´poten´van de organisatie gewerkt.

Hoe is Samenspraak
georganiseerd?

Bij de volwassendialoog horen kernwoorden zoals maatschappelijke
relevantie, inclusiviteit en tegenstellingen overbruggen. Dat doen we door
aanwezig te zijn in de buurt en door evenementen te organiseren waar
Apeldoorners van diverse achtergronden met elkaar in dialoog kunnen
gaan. Hiervoor zijn gespreksleiders opgeleid die de dialooggesprekken
begeleiden volgens de dialoogmethode. 

Ook de kinderdialoog kent kernwoorden, zoals "jong geleerd, oud gedaan",  
samenwerken met basisscholen en buurcentra, opleiden, doorontwikkelen
en borgen. De kinderdialoog is op scholen en bij de Week van de Dialoog
met succes uitgevoerd.

De dialoog voor volwassenen

Kinderdialoog
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Samenspraak Apeldoorn heeft een projectbureau waar meerdere mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt voor langere of kortere tijd aan
verbonden zijn. Zij worden ondersteund in het (her)vinden van vertrouwen
in zichzelf en een (betaalde) baan. De kleinschaligheid van onze Stichting,
de persoonlijke aanpak en de kernwaarden van onze organisatie dragen
daar in grote mate aan bij. Het projectbureau wordt aangestuurd door een
projectcoördinator. Deze begeleidt de medewerkers in het werken aan
hun persoonlijke doelen. 
Het projectbureau ondersteunt de vrijwilligers binnen Samenspraak
Apeldoorn bij het begeleiden van dialogen, het opzetten, coördineren,
onderhouden en uitbouwen van projecten van Samenspraak Apeldoorn of
van andere maatschappelijke organisaties met als doel te verbinden.

Het projectbureau

Doelen 2020

Samenkomsten organiseren
met aangesloten organisaties
met als doel o.a. bevordering
integratie en participatie
Evenement Week van de
Dialoog 2020 organiseren. Het
thema is Erbij horen. Bereik van
250 inwoners met als doel de
dialoog als gespreksmiddel en
te verbinden

Doorontwikkelen van
verschillende dialoogvormen en
deze inzetbaar maken voor
maatschappelijke organisaties
en scholen
Informatie, advies en training
leveren aan personen of
organisaties die een dialoog
willen inzetten om participatie
en integratie te bevorderen

Vooral vaker en meer met elkaar in dialoog komen. Dat doen we door
mensen met elkaar in contact te brengen. Door mensen middels de
methode van Samenspraak in contact te brengen dragen we bij aan een
samenleving waarin meer begrip voor verschillende perspectieven is en
het ontdekken van mogelijkheden om ontspannender te leven. 
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We zijn trots op de resultaten van de afgelopen jaren. Met een
beperkt budget zijn er veel activiteiten verricht die een bijdrage
leveren aan de sociale samenhang in de wijk en buurt, ongeacht
welke afkomst, beperking of geloof iemand heeft. In maart 2019 is
onze voorzitter Kirsten Regtop gestart. 2019 eindigde met afscheid
nemen van Astrid Leenheer als projectcoordinator. 

Terugkijken op
2019

Bestuurszaken

Projectbureau

Begin 2019 waren er vijf medewerkers werkzaam op het
projectbureau. Gedurende het jaar hebben er twee een andere
werkplek gevonden. Begin 2020 zijn er drie nieuwe medewerkers
gestart op het projectbureau.

Activiteiten 2019  Samenspraak:

Internationale vrouwendag (8 maart 2019)
Workshop Beelddenken (10 april 2019)
Week van de Vrede; ambassadeurs voor de integratie (21 tot en
met 29 september 2019)
Netwerkbijeenkomsten Apeldoorn Zuidoost
10-jarig bestaan dok Zuid (2 oktober 2019)
Week van de opvoeding (9 oktober 2019)
Proeverij vrijwilligersweek (12 oktober 2019)
De week van de dialoog (4 tot 10 november 2019
Trainingen dialoogbegeleiders (diverse momenten 2019)
Vredeswandeltocht (1 januari 2020)
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Uitgelicht: Week
van de dialoog 2019

We kunnen terugkijken op een
geslaagde Week van de Dialoog.

In de week van 4 tot 8 november
2019 zijn Apeldoorners met elkaar
in gesprek gegaan rondom het
thema ‘Ontdek de ander’.

Met 14 tafels en verschillende
dialoogvormen, zoals de
wandeldialoog, de schrijfdialoog,

de jongerendialoog en de
vrouwentafel, op diverse locaties
binnen Apeldoorn. 
 
Veel ontmoetingen smaakten
naar meer! Donderdag was er
een gezellige borrel bij Brasserie
Witteveens.

Kijk hier voor een uitgebreid
verslag van de dialoog.

Zo ontstaat een levendig palet van levensverhaal, gedachten en
anekdotes. Bij iedere stap in de Dialoog diepen we het gesprek verder
uit. We praten over kansen, zonder oordeel zijn, taal, vrijwilligerswerk,
een gehandicapte dochter, leidinggeven, Syrische vluchtelingen,
openstaan voor andere mensen, en wat als je twee wereldoorlogen
hebt meegemaakt zoals Franz van 92… Een indrukwekkende en
hartverwarmende ontmoeting tussen wildvreemde mensen, dat is wat
de dialoog kan bewerkstelligen!

(Cor Snijders)
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Vredeswandeltocht 1 januari 2020

Foto impressie
De week van de

Dialoog 2019

De vredeswandeltocht startte bij Onze Lieve
Vrouwenkerk en liep door de binnenstad en het
station van Apeldoorn. Met deze wandeling
laten we zien dat het kan. Schouder aan
schouder met onze joodse en moslim broeders
en zusters, samen met protestanten,
katholieken en met niet gelovigen.  
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Door het luisteren naar elkaar verhaal, ben ik mij
weer meer bewust van de kracht van samen

Met samenwerken en in gesprek raken met mensen
uit allerlei culturen kom je erachter dat iedereen in
wezen toch in gevoelens (je hart) toch hetzelfde zijn
en zeker geen reden tot discriminatie vormen

Ik leerde hoe weinig we van elkaar weten als we niet ontmoeten.
Het ontmoeten deed ons goed fijne sfeer en veel positieve
bijdragen
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Reacties deelnemers
week van de dialoog



Om tot een dialoog te

komen moet u eerst

vragen en dan

luisteren.

(Antonio Machado)

Goed luisteren vereist
inleving en hetachterwege laten van

vooroordelen.
(Connie Palmen)
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Ambitie
2020

2020

"Als ik je vraag naar mij te luisteren en je

begint mij adviezen te geven, dan doe je niet

wat ik vraag. 

Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij

begint mij iets te vertellen waarom ik iets

niet zo moet voelen als ik het voel, dan neem

je mijn gevoelens niet serieus. 

Als ik je vraag naar mij te luisteren en je

denkt dat je iets moet doen, om mijn

probleem op te lossen,dan laat je mij in de

steek, hoe vreemd dit ook mag lijken. 

Maar wanneer je eenvoudig aanvaardt, dat ik

voel wat ik voel, ongeacht hoe dat gevoel ook

moge zijn, dan kan ik ophouden te trachten

je te overtuigen en kan ik de taak aan om te

beginnen te begrijpen, wat er achter dit

gevoel schuilgaat.  En als je wilt praten,

wacht dan even en ik beloof je dat ik op mijn

beurt naar jou zal luisteren"

Gedicht van Leo Buscaglia

De behoefte om samen te leven is in de basis

van een ieder aanwezig, je veilig en geborgen

te voelen van klein tot oud nog steeds

relevant. Daaraan blijft Stichting

Samenspraak Apeldoorn met alle activiteiten

een bijdrage leveren, ook in de toekomst. Wij

nemen zelf initiatieven in de buurten van

Apeldoorn en ondersteunen initiatieven van

anderen die als doel hebben om de

verbinding te leggen tussen Apeldoorners.

Foto William Huizinga 16



Wil jij ook de Apeldoornse samenleving positief
beïnvloeden? Bijdragen aan het voeren van een duurzame
dialoog? Activiteiten helpen opzetten en organiseren?
Activiteiten om discriminatie en uitsluiting tegen te gaan.
Misschien wil jij vanuit jouw eigen ervaringen hier een
bijdrage aan leveren?

Wil je je deskundigheid daarvoor inzetten? Of mis je een
bepaalde deskundigheid en zou je die graag willen
ontwikkelen en bijdragen aan een goed doel? Of ken je zo
iemand die dit zou willen?
Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op en kom
eens een kijkje nemen.

Ook blijven wij ons inzetten voor activiteiten om
discriminatie en uitsluiting tegen te gaan.

Heb jij behoefte aan meer informatie of ben je
geïnteresseerd?
Kijk dan eens op: www.samenspraakapeldoorn.nl

Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan een email naar: 
info@samenspraakapeldoorn.nl of bel:
06-13 706 035

Je kan Samenspraak ook bezoeken. Wij zijn op maandag-
en woensdagochtend van 9.00u tot 12.00u te vinden in 'De
Buurtkamer', in de Van der Spiegelstraat naast nummer 3.

Je bent van harte welkom. Als de Coronamaatregelen zijn
opgeheven kan je ook onaangekondigd ons met een
bezoek verrassen, tot die tijd kan je ons bellen om een
afspraak te maken. 

V r i j w i l l i g e r s
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