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“Vele 
mensen deden mee 

aan de dialoog, waaronder de 
‘Chinese vereniging’, maar ook 

onze stagiares”

Gedicht opgetekend door één van de 
deelnemers tijdens Dag van de Dialoog 2015

“Hans AndreusJe bent zo mooiAnders dan ikNatuurlijk niet meer of minder
Maar zo mooi andersIk zou je nooitAnders dan anders willen”
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1. Voorwoord door Wethouder 
    Paul Blokhuis

“Samenspraak”

De afgelopen periode leek heel Neder-

land in de greep van de verkiezingen 

van de nieuwe Amerikaanse president. 

Een veelgehoorde analyse was dat grote 

groepen Amerikanen zich niet gehoord 

hebben gevoeld en zich tegen de elites 

in Washington keren door een buiten-

staander te kiezen. Ook in Europa en 

Nederland werd veelvuldig de vraag 

gesteld of hier bij ons niet ook sprake 

is van grote groepen mensen die zich 

niet gehoord voelen. Luisteren wij wel 

genoeg naar elkaar in Nederland? Gaan 

we wel voldoende het gesprek aan met 

andersdenkenden?

Ik kan het alleen maar als een aan-

moediging zien voor Stichting Samen-

spraak! Het bewijst hoe actueel de 

doelstellingen van Samenspraak zijn 

en hoe groot het belang van het werk 

dat wordt verzet. Ik noem het bevorde-

ren dat iedereen meedoet en daarmee 

het bevorderen van sociale samenhang 

in onze Apeldoornse samenleving. En 

daarmee samenhangend het tegengaan 

van uitsluitingsmechanismen.

De plannen van Samenspraak voor 

2017 zijn veelbelovend. 

Natuurlijk komt er weer een Dag van 

de Dialoog. Ik waardeer ook alle activi-

teiten gericht op jongeren zoals maat-

schappelijke stages en de begeleiding 

van ervaringsstages voor scholieren. Je 

kunt niet vroeg genoeg beginnen! Het 

plan om meer dialoog in te zetten in de 

wijken, ondersteunt onze gemeentelij-

ke inzet om de sociale samenhang in 

de wijken te versterken en om iedereen 

mee te laten doen in de eigen wijk.

Ik hoop dat lezing van dit bericht u 

inspiratie geeft om het mooie werk van 

Samenspraak te helpen ondersteunen. 

Onze samenleving kan er alleen maar 

beter van worden als we de verbinding 

met elkaar blijven zoeken.

Paul Blokhuis
Wethouder Gemeente Apeldoorn 

“Onze samenleving 

kan er alleen maar beter 

van worden als we 

de verbinding met elkaar 

blijven zoeken.”
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2. Voorwoord van de voorzitter
   Roelof Oudman

De Week van de dialoog 2016 was een 

jubileumuitgave, omdat deze editie de 

tiende achtereenvolgende versie van 

“de Dag van de Dialoog” was die in 

Apeldoorn plaatsvond. 

Weliswaar zeven keer ondersteund 

door het Platform Duurzaam Dialoog 

Apeldoorn en alleen nu voor de derde 

keer door Stichting Samenspraak.

Maar het waren voor een deel dezelfde 

vrijwilligers die vanaf het ‘eerste uur’ 

gezorgd hebben voor de inzet op een 

beter onderling begrip en verbinding 

tussen allen, door de Dialoog zoals 

die vanuit “Nederland in Dialoog” 

werd verbreid.  Met deze tiende editie 

vierden we het tweede lustrum voor 

Apeldoorn,  door niet één Dag van de 

Dialoog, maar een Week van de Dialoog 

te houden!. 

Samenspraak heeft zich veelvuldig 

gepresenteerd in 2016. Zie hiervoor de 

opsomming in hoofdstuk 5, verderop in 

dit jaarboekje.  Samenspraak stond in 

2016  midden in de samenleving en zal 

dat ook in 2017 weer staan. Zo werken 

wij samen met de Gemeente, de Cliën-

“Een belangrijke ontwikkeling vormt de uitbreiding van dia-loogvormen, zoals de fotodialoog en de schrijfdialoog. ” 

tenraden en het Netwerk van Trans-

formatoren voor begrip,  aan het tot 

stand brengen van een dialoog tussen 

bedrijven en stage- en werkzoekenden 

van niet- Nederlandse achtergrond.  

Vanuit wederzijdse inzet en betrokken-

heid kunnen de kansen op samenwer-

ken groeien.  

Een belangrijke ontwikkeling –inge-

zet tijdens de Week van de Dialoog 

2016- vormt de uitbreiding van dia-

loogvormen, zoals de fotodialoog en de 

schrijfdialoog. Ook daarover meer in 

hoofdstuk 5. Zowel de inzet op meerde-

re vormen als ook de inzet op het be-

trekken van meer kinderen (/scholen-) 

bij de dialoog vormt voor Samenspraak 

en het projectteam Dag van de Dialoog 

een inspirerende uitdaging.

Net zoals het opzetten van dialoog-

gelegenheid rondom aansprekende 

thema’s. Al in Januari starten we in 

samenwerking met vrijwilligersorgani-

satie De Kap met dialoogtafels over het 

omgaan met verlies en rouw, zowel  als 

over het omgaan met cliënten en hun 

dierbaren in verliessituaties.

Elk initiatief van burgers om met elkaar 

in gesprek te gaan over thema’s die 

de samenhang, samenwerking maar 

ook zelfstandigheid van burgers in 

Apeldoorn raken, verdient het om 

met kennis van zaken ondersteund te 

worden. We leveren met onze ervaring 

en expertise graag een bijdrage aan 

deskundigheid en vaardigheid om de 

gesprekken betekenisvolle diepgang te 

geven. 

U, lezer is bij deze uitgenodigd om met 

vragen of ideeën naar ons te mailen op 

info@samenspraakapeldoorn.nl. 

Ik wens Apeldoorn en Samenspraak 

veel goede gesprekken en samenwer-

king toe! 

 

Roelof Oudman
Voorzitter Samenspraak.
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“Samenspraak” heeft ten doel:

a.  de bevordering van participatie, integratie en sociale cohesie van alle burgers 

inde gemeente Apeldoorn;

b.  het leveren van een bijdrage aan het verminderen van uitsluitingmechanismen 

in de gemeente Apeldoorn;

c.  ondersteuning geven aan het realiseren van de culturele en maatschappelijke 

belangen van partijen binnen de gemeente Apeldoorn, die zich hebben verbon-

den met de stichting;

d.  afstemming zoeken binnen de verschillende relevante netwerken om oplossin-

gen in te passen in de gemeente Apeldoorn;

e.  het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de 

ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

In verband hiermee heeft Samenspraak voor 2017 onderstaande hoog gepriorteer-

de doelstellingen in het jaarplan opgenomen;

-  Vergaderingen beleggen: 

- Raadpleging van de aangeslotenen, in jaarlijks 4 vergaderingen, voorafge-

gaan door een gezamenlijke maaltijd. 

- Circa 10 maandelijkse bestuursvergaderingen. Het jaarplan, het jaarverslag 

(jaarboekje) en de voortgang van de onderdelen (projecten) van het plan 

worden om advies voorgelegd aan de aangeslotenen. Het jaarverslag wordt 

-in de vorm van rekening en verantwoording- aangeboden aan het subsi-

diebureau, door tussenkomst van Dhr. J. Stuart, beleidsmedewerker voor 

integratie en participatie van de Gemeente Apeldoorn.

- Voortzetten van het Projectbureau; Onder leiding van Jacqueline Pol worden 

alle administratieve werkzaamheden ten behoeve van de vergaderingen, activi-

teiten en evenementen verricht. 

 Deze werkzaamheden worden voor een groot deel verricht door vrijwilligers, 

die met toestemming van UWV met behoud van uitkering re-integreren in het 

arbeidsproces. 

3. Doelen en Speerpunten 2017 - Deelnemen aan evenement “De Maten in Geuren en Kleuren 2017

- Voortzetting van de Dag van de Dialoog, met uitbreiding van meerdere gelegen-

heden tot dialoog 

- Verliesdialoog

- Dialoog omtrent arbeidsparticipatie

- Kinderdialogen (i.s.m. basisscholen)

- Vredesdialoog (vredesweek)

- Overige werkzaamheden/ projecten; taalstage bieden aan leerlingen van ROC 

(Entree) en werkstage verzorging/administratie.
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4. Financieel overzicht 2016
Inkomsten
Banksaldo 1-1-2016:            €   1.461,65  

Subsidie gemeente Apeldoorn:    € 17.281,00

Openstaande crediteuren:   €   1.485,69

Inkomsten voor stageverlening €   1.000,00

Totaal             € 21.228,34

Uitgaven
Coördinatie projectbureau  € 11.008,62 

Overige uitgaven   €   4.741,02

Reservering trainingskosten €   2.000,00 

Reservering kantoorautomatisering €   1.500,00

Openstaande debiteur €      453,69

Totaal   € 19.703,33

Specificatie overige uitgaven
Week van de dialoog €   1.106,11

Automatisering en mobiele telefonie:  €      479,17

Beurzen/ kosten promotie:  €        40,00

Kosten bank:  €      127,50

Jaarboekje 2016:  €   1.047,15

Kantoorbenodigdheden €      194,71

Overige kleine kas         €        81,14

Ondersteuning door derden:  €      726,00

Reiskosten:        €        85,60 

Vergaderkosten        €      394,95

Onkosten declaraties   €          5,00

Totaal  €  4.741,02

Banksaldo 31-12-2016 : € 5.490,24 ( d.i. inclusief 3.500 reservering). 

Het grote verschil in banksaldo begin- en einde jaar is te verklaren door de om-

standigheid dat er ruim 1000 euro was voorgeschoten voor het project 10-jaar 

beleefdheid, en in 2016 ruimte moest worden gemaakt in de bestedingen om 

onze kantoorautomatisering in 2017 uit te breiden en vervangen.  

Dag van de Dialoog 2016

Dialoogtafels



Klas van ROC-Entree, met in het centrum Eva, taalstagiare bij Samenspraak.
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1. Personele inzet:

Bestuur: Het bestuur van Samenspraak onderging in 2016 ingrijpende wijzigingen. 

Wendy Man nam als gevolg van haar verhuizing naar Arnhem afscheid. In haar 

plaats is als penningmeester Johannette Voorn-Koene benoemd. Na een aanloop 

in 2015 trad Tadusi Zwaneveld toe tot het bestuur. Er blijft nog plaats voor twee 

nieuwe  bestuursleden, waaronder de functie van secretaris.

De leiding van het projectbureau bleef en blijft in de vertrouwde handen van 

Jacqueline Pol, die tevens als vrijwilliger coördinator was van de Week van de 

dialoog.

 Gedurende 2016 hebben 9 vrijwilligers een tijdelijke werkplek gevonden. Van hen 

hebben 4 personen betaald werk gevonden en 5 personen nog niet. Daarvan ein-

digde de stage voor 3 personen. 4 vrijwilligers vervolgen hun tijdelijke werk ook in 

2017.

2. Samenspraak heeft zich in 2016 gepresenteerd, op;

A: In januari: De dialoog aangaande vrijheid en veiligheid n.a.v. de herdenking van 

de aanslag op Charly Hebdo; 

B: In maart: ‘De Maten in Geuren en Kleuren’ 2016; 

C: In april: Apeldoorn World-Proef;  

D. In augustus: Het Zuiderpark-festival. 

E: In oktober: Festival Mondial. 

3. De 10e editie van de Dag van de Dialoog was een waar jubileum. Er werden 

dialoogtafels gehouden verspreid over een hele week. Alle deelnemers kregen een 

klein cadeautje en “Het Cafeetje van Marja” was een week lang de uitvalsbasis van 

het projectbureau. Bijzondere tafels waren er onder andere in middelbare school 

“De Heemgaard”, in groepjes met volwassen Apeldoorners, gemengd met kinde-

ren van vluchtelingen.

Ook de gehele bovenbouw van basisschool “De Korf” nam deel aan de dialoog. Het 

leidde zowel bij de kinderen als bij de leerkrachten en gespreksbegeleiders tot 

hele bijzondere ervaringen. Nieuwe vormen van dialoog waren een wandeldia-

loog, een foto-dialoog, en een schrijfdialoog. De nieuwe vormen werden als wel-

kome toevoeging aan het evenement ervaren.  In totaal hebben ca.250 personen 

deelgenomen aan dialogen over “Het Feest van Verbinding”.

5. Jaarverslag 2016 in 
    vogelvlucht...

De Jeugd heeft de toekomst!

Scholieren van de Korf beoefenen de dialoog.

Deelnemers van de internationale Schakelklas van de Heemgaard.
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4. Onder de vlag van Brotherwood is door Samenspraak meegewerkt aan bijeen-

komsten met het doel te komen tot degelijk onderzoek onder de bevolking naar de 

beleefde zorgkwaliteit en het ervaren peil van maatschappelijke ondersteuning. Met 

name verslaglegging van de gesprekken is door Samenspraak voor haar rekening 

genomen. 

5. Tijdens de vredesweek in september werd door Samenspraak vijf dagen de “Am-

bassade van de Vrede” geopend in De Herberg. In deze week werden 5 dialoogavon-

den begeleid die in samenwerking met Bahaí’i Apeldoorn werden opgezet. 

6. Samenspraak zag zich genoodzaakt om een stap terug te zetten ten aanzien van 

deelname aan de werkgroep Duurzaamheid van het Apeldoorns Beraad van Kerken. 

Na de zomer van 2016 werden nog hand- en spandiensten verleend, zonder deelna-

me aan de vergaderingen van de werkgroep. De bereidheid tot samenwerking blijft 

uiteraard intact.

7. Samenspraak heeft SBB erkenning als leerwerkbedrijf. Op dit moment staat 

actief Assistent Medewerker Zorg. Vier leerlingen van de ROC-Entreeschool volgden 

in oktober- december  op de woensdag- en vrijdagochtend  100 uren stage. In het 

voorjaar van 2017 zullen opnieuw 4 leerlingen een dergelijke stage volgen. In het 

kader van hun voorbereiding tot beroepsopleiding zijn daarnaast nog twee andere 

leerlingen van een hogere ROC-Entree groep begonnen aan een stage van 400 uren. 

Die loopt in 2017 door tot juni.

8. Er werd ook in 2016 deelgenomen aan de Beursvloer. Enkele beloftevolle deals zijn 

daar gesloten. Voor de bestuursleden van MuSeSi werd in het kader van een deal 

uit de beursvloer van 2015 een workshop dialectiek verzorgd, ter ondersteuning van 

het leiden en inspireren van deelnemers aan MuSeSi. 

Pagina 17 & 18:  Opening van de feestelijke 10e editie  
            Dag van de Dialoog
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6. Werkbegroting 2017
Begroting Uitgaven: 

-  Het projectbureau runnen. Voor de secretariaatskosten blijven, naast een ver-

goeding voor de coördinatie en leiding aan scholierenstages, werkzoekenden en 

vrijwilligers een post voor het voorzien in benodigde kantoormiddelen;  

 Begroting voor kantoorartikelen in 2017:  € 450

 Begroting voor begeleiding in 2017:  € 14.500 

-  Voor het uitbreiden/ vervangen/ onderhoud aan onze kantoorautomatisering 

(laptops, printer en beamer, mobiele telefoon) treffen wij een voorziening, ten-

einde het projectbureau in bedrijf te kunnen houden van € 900 op jaarbasis.

 Begroting voor de voorziening kantoorautomatisering: € 2.400

-  De plaatsen in het projectbureau zullen worden vervuld door (m.n. ook alloch-

tone-) personen met een afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld (langdurig-) 

werkzoekenden, mindervaliden, uitkeringsgerechtigde personen die een te-

genprestatie leveren; Teneinde hen waar nodig toe te rusten met vaardigheden 

(bijvoorbeeld hanteren kantoorautomatisering) wordt een voorziening training 

medewerkers/ vrijwilligers getroffen van € 1.000

 Begroting trainingen kantoorvaardigheden: € 2.000

 Totaal begroot onder 1:  € 19.350

-  Voortzetten project Dag van de Dialoog 2017. Voor de Dag van de Dialoog is een 

begroting opgezet die een bedrag van € 2.500 bedraagt. 

 Totaal begroot voor evenement Dag van de Dialoog:  € 2.500

-  Vergaderingen van de aangeslotenen met Stichting Samenspraak Apeldoorn;

Bij de vergaderingen van de Stichting met haar aangeslotenen wordt gezorgd 

voor een gezamenlijke maaltijd. 4 á  5 x per jaar met ca 10 a 15  deelnemers. 

Gemiddeld kost dat ca. € 500. Daarnaast vergadert het bestuur ca 12 x per jaar. 

Deze vinden meestal plaats in de buurtkamer, en zijn dan vrijwel kosteloos. 

Voor representatie worden € 200 begroot.

 Totaal te begroten voor vergaderingen:  € 700
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- Jaarboekje maken.

Om zich te verantwoorden maakt Stichting Samenspraak Apeldoorn een jaar-

boekje, dat ter beschikking wordt gesteld aan de raadsleden van de gemeente, 

de aangesloten voorzitters van organisaties, relaties en belangstellenden, waar-

onder ook de stagiaires en vrijwilligers. De opmaak en druk van ons jaarboekje 

(oplage 500 stuks) kost ca. € 1200.

Totaal te begroten voor jaarboekje:  € 1.200

Totaal beraamde uitgaven:  € 23.750

Inkomsten:

Inkomsten subsidie als verwacht:  € 17.915

Extra bijdrage tbv stagebegeleiding:  € 2.000

Inzet reservering voor scholing   € 2.000

Inzet reservering 2016 kantoorautomatisering:   € 1.500

Extra Sponsoring (actie) :   € 335

Totaal beraamde inkomsten:   € 23.750

In de uitgaven zijn al enige inkomsten verwerkt van sponsoren die kortingen ver-

strekken op bijvoorbeeld drukwerk, goodybags voor de dialoogtafels e.d. 

Voor het rond krijgen van de begroting zal daarnaast ingezet worden op een extra 

bedrag van € 335 door sponsoring. 

Impressie Fotodialoog
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Tijdens het samenstellen van jaarboek 2017wordt tevens nagedacht over de invul-

ling van het geheel aan activiteiten in 2018. 

In 2018 zal Samenspraak niet minder dynamisch zijn als in de eerste vier jaar van 

haar ontstaan.

Het eerste lustrumjaar hopen we te bereiken dat het evenement “Dag van de 

Dialoog” is ontwikkeld tot een feest waarbij nog meer Apeldoorners de ingang tot 

contact en verbinding via Dialoog gevonden zullen hebben.  De centrale doelen 

zijn een kader, maar ook out of the box schromen we niet om in dienst van het 

vorenstaande actief te zijn.

De centrale doelen zijn: 

- Het projectbureau voorzetten;

- Opzetten, onderhouden en uitbouwen van projecten van Samenspraak of van 

andere maatschappelijke organisaties;

- Stages bieden aan scholieren in het kader van vakopleidingen (verzorgende of 

administratieve beroepen) of taalstages;

- Begeleiden van vrijwilligers die met toestemming van UWV werken aan de 

re-integratie op de arbeidsmarkt;

- Samenkomsten organiseren met aangesloten (besturen van-) zelforganisaties 

of organisaties met doelen of inzet op bevordering van integratie, participatie 

en bevordering van sociale cohesie;

- Het houden van ca. tien bestuursvergaderingen;

- Evenement “Dag van de Dialoog” in 2018 opnieuw organiseren;

- Informatie en advies leveren aan personen of organisaties die een dialoog 

willen inzetten om mensen te laten participeren en integreren om de sociale 

cohesie te bevorderen;

- Bieden van taalstages en andere- opleiding gerelateerde stages;

- Bieden van werkbegeleiding en begeleiding tot re-integratie aan werkzoeken-

den met een afstand tot de arbeidsmarkt; 

- Vaker en meer dialoog inzetten.

In de subsidieaanvraag 2018 zal een bijpassende begroting worden ingediend om 

deze doelen bereikbaar te maken. Voor de realisatie van onze hooggespannen 

verwachtingen krijgen wij daarnaast steun van ondernemingen in Apeldoorn, die 

zich daarmee profileren als Maatschappelijk Betrokken Ondernemingen, waar-

voor wij hen van Harte danken. 

7. Vooruitblik op 2018

Impressie Fotodialoog
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