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Gedicht, opgekend door één van de
deelnemers tijdens Dag van de Dialoog 2017
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Voorwoord wethouder
Ben Blom
De dialoog is een belangrijk instrument. Essentieel in de dialoog is naar
elkaar luisteren en oprecht in elkaar
geïnteresseerd zijn. Eigenschappen die
in een snelle online maatschappij minder op waarde geschat lijken te worden.

Ik ben blij dat die duurzame ontmoeting in Apeldoorn georganiseerd wordt.
Onafhankelijk van overtuiging of ras.

We zijn steeds meer bezig met zenden
in plaats van aandachtig te luisteren.
Indruk maken met wat je kunt en weet
in plaats van wat je weet en kunt verrijken met wat de ander weet en kan.
4

“Ik ben blij dat die
duurzame ontmoeting in Apeldoorn
georganiseerd
wordt. Onafhankelijk van overtuiging
of ras.”
Om echt met elkaar in gesprek te gaan
moeten we ons huis uit om elkaar te
ontmoeten. Een echte ontmoeting geeft
ruimte voor gesprek en dialoog en op die
manier leren we elkaar beter begrijpen.

Ben Blom

Wethouder Gemeente Apeldoorn

“Dialoogtafels in gebruik”

Voorwoord voorzitter
Roelof Oudman
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De dialoogvierdaagse was een iets
aangepaste vorm van de ‘week van de
dialoog’ in 2016. Deze nieuwe vorm
kende nog een tweede primeur. We
zijn voor de eerste keer niet met een
openingsactiviteit gestart. Dat voelde na tien jaar openingsactiviteit in
eerste instantie een beetje vreemd,
maar eenmaal na aanvang van de
gesprekstafels voelde het weer als
vanouds. Wat een bijzondere energie
is te voelen als mensen de drempels
naar elkaar toe weten te slechten
door in dialoog te gaan. Die verbinding wakkert ook een kracht aan die je
de ‘kracht van samen’ kunt noemen,
precies zoals het thema luidde.
Wie nog een verslag van de eerste
dialoogvierdaagse wil inzien, kan op
de site www.samenspraakapeldoorn.
nl de nieuwsbrief 17/5 er nog eens op
nalezen.
Samenspraak heeft zich veelvuldig
gepresenteerd in 2017. Zie hiervoor
de opsomming in het 5e hoofdstuk,
verderop in dit jaarboekje. In 2017
werden de dialooggesprekken over
arbeidsuitsluiting afgerond, wat heeft
geleid tot een ongevraagd advies van
de klankbordgroep integratie uit de

adviesraden WMO/VWI. In het kort
komt het erop neer dat gevraagd is
om het ontmoeten in Apeldoorn te
blijven faciliteren. Ook in het meerjarenbeleidsplan 2018-2022 (MJB) van
Samenspraak wordt bepleit dat de
voortgang van participatie, integratie
en sociale cohesie begint bij het
schenken van aandacht aan elkaar. De
methode die daarvoor veel kansen
biedt is de dialoog.

“Wat een bijzondere energie is te
voelen als mensen
de drempels naar
elkaar toe weten te
slechten door in
dialoog te gaan”
De uitbreiding van dialoogvormen,
met bijvoorbeeld een mindfullness dialoog, een theaterdialoog en de kinderdialoog, was al ingezet in 2016, maar
werd voortgezet in 2017. In het al eerder genoemde MJB kiezen we ervoor

om vooral een prioriteit te geven aan
het doorontwikkelen van de kinderdialoog, omdat de jeugd de toekomst
heeft en de vaardigheden van dialoog
alleen maar belangrijker worden.

Ik wens Apeldoorn en Samenspraak
veel goede gesprekken en samenwerking toe!

Bijvoorbeeld om eendracht te bereiken juist dánkzij diversiteit, in plaats
van óndanks de verschillen tussen
mensen, hun achtergronden, culturen
of opvattingen.
Een van de activiteiten op het gebied
van aansluiting zoeken bij de ontwikkelingen in Apeldoorn, zal in maart of
april een overleg zijn met de alsdan benoemde wethouder in wiens portefeuille
integratie zal zijn opgenomen, om ons
MJB zonodig bij te schaven, en samen
een richting aan te geven in het ontwerpen van de uitvoering van het MJB.
Samenspraak levert vanuit ervaring en
expertise graag een bijdrage aan deskundigheid en vaardigheid om Uw dialooggesprekken betekenisvolle diepgang te geven, ook om onze ‘rugzak’
met andere initiatiefnemers te delen.
U, lezer is bij deze uitgenodigd om met
vragen of ideeën naar ons te mailen
op info@samenspraakapeldoorn.nl.

Roelof
Oudman
Voorzitter Stichting Samenspraak

Doelen en speerpunten
2018
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“Samenspraak” heeft een statuut, waarin onder meer staat dat we de participatie, integratie en sociale cohesie van
alle burgers inde gemeente Apeldoorn
willen bevorderen.

1C Binnen het raam van projecten
die tot de dialoog of de kinderdialoog behoren, zoveel mogelijk
eens per 4 weken een werkoverleg, behalve in juli en augustus.
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Daarvoor verzorgen we jaarlijks een
groot dialoog- evenement dat voortaan de dialoog-vierdaagse zal heten.

2

Voortzetten van het Projectbureau; Onder leiding van mevr.
J.Pol worden administratieve ondersteunende werkzaamheden verricht, voor een groot deel door
vrijwilligers, die met toestemmingvan UWV met behoud van uitkering
reintegreren in het arbeidsproces.

6

3

Deelnemen aan evenement ‘De

We zien de bevordering van de dialoog
tussen inwoners op allerlei plekken en
tussen allerlei verschillende mensen
als de beste manier om drempels te
verlagen voor contact, uitmondend
in verbondenheid en samenwerking,
samen leven.
In verband hiermee heeft Samenspraak voor 2018 onderstaande hoog
geprioriteerde doelstellingen in het
jaarplan opgenomen;

Maten in Geuren en Kleuren 2018.’
4

4a
1
1a

1b

Vergaderingen beleggen:
Raadpleging van de aangeslotenen,
in jaarlijks 4 vergadederingen, voorafgegaan door een gezamenlijke
maaltijd.
Circa 4 tot 8 bestuursvergaderingen, eens per twee of drie
maanden.

4b

4c
4d

Voortzetting van de Dag van de
Dialoog, met uitbreiding van meermeerdere gelegenheden tot dialoog.
Dialoog ‘on tour’; elke maand
een dialoog op een locatie, ergens in Apeldoorn.
Verliesdialoog naar behoefte, al
of niet in samenwerking met andere relevante organisaties;
Kinderdialogen (i.s.m. basisscholen)
in een project onderbrengen.
Vrdesdialoog (vredesweek).

Overige werkzaamheden/ projecten; o.a: taalstage bieden aan 2x
4 leerlingen van ROC (Entree)
voor ca. 100 uren, en ROC werkstage verzorging/ administratie
voor ca. 2 personen.
Samenwerken met partnerorganisaties, w.o. Stimenz, Vluchtelingenwerk, Artikel 1, etc.
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Overeenkomen -via de betreffende wethouder- met het college
van B&W van na 20-3-2018 hoe
de inhoud en uitvoering van
het MJB 2018-2022 vormgegeven
zal worden.

Voorlopig uitvoeringsplan
2018
2018 zal opnieuw een dynamisch jaar
voor Stichting Samenspraak Apeldoorn
worden.
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Niet in de laatste plaats omdat we in
het voorjaar van 2018 samen met de
nieuwe wethouder voor Integratie, Participatie en Sociale cohesie de definitieve vorm van het meerjarenbeleidsplan
willen vormgeven. En daarmee mogelijk
ook consequenties verbinden aan het
vooralsnog in lijn van het lopende beleid opgestelde uitvoeringsplan 2018
nader uitwerken. Er moet degelijk rekening gehouden worden met de spankracht van Samenspraak. Er zijn vele
aanknopingspunten in de samenleving
waar de dialoog gewenst wordt. We
bemerken dan ook een toenemende
interesse in het toepassen van dialoog,
en doen daarover ook aanbevelingen in
een inhoudelijke paragraaf van het MJB,
waarin we ook meer dialoog aanbevelen in het welzijnswerk en de zorg.
Met ingang van het schooljaar 20172018 zijn de stage-uren voor taalstage
van ROC- entree-studenten beperkt
tot 50 uren. (50% van de hoeveelheid in
het vorige curriculem) Dat houdt in dat
elk jaar aan twee groepen van vier leerlingen van de ROC-Entree-opleiding elk

50 uren (voornamelijk taal) stage wordt
aangeboden. Dit zal mogelijk zijn binnen
de beschikbare stagebegeleidingsuren op
de woensdagen (9-13 uur). Ook leerlingen die een beroepsgerichte opleiding
volgen kunnen tot 200 uren praktijkervaring-stage opdoen. Voor 2018 richten
we ons op tenminste 2 leerlingen voor
deze vorm van stage. Het jaarplan 2018
bevat de onderstaande plannen die we
zeker gaan realiseren, op basis van de
toekenning van het aangevraagde subsidiebedrag. Hiermede worden met name
de kosten gedekt die voortvloeien uit:
• De coördinatie van het projectbureau,
waar alle processen tot het voorbereiden van evenementen of acties worden voorbereid;
• Het deelnemen aan evenementen waar
Stichting Samenspraak Apeldoorn zich
presenteert of manifesteert, tot het
werven van deelname aan de activiteiten van Samenspraak, de Dag van
de Dialoog of het Projectbureau van
Samenspraak.
• Bijeenkomsten met de bestuurders of
vertegenwoordigers van aangesloten
(zelf-) organisaties of verenigingen/ instellingen op het gebied van integratie,
participatie en (versterken van-) sociale
cohesie.

Concrete doelstellingen voor 2018
• Het projectbureau voortzetten/uitbreiden; Onder leiding van mevr. J.Pol
werken scholieren in werkstages, vrijwilligers en uitkeringsgerechtigden met
een afstand tot de arbeidsmarkt om
de administratie te voeren van de
evenementen die we organiseren of
waaraan we deelnemen. In een enkel
geval ook aan activiteiten van andere
goede doelenorganisaties.
• De Dialoog-vierdaagse in 2018 opnieuw organiseren, waarbij;
› Meerdere nieuwe vormen worden
		onderzocht/ geïntroduceerd;
› De inzet zal zijn om nog meerdere
		 basisscholen te interesseren om met
		 hun bovenbouw te participeren, waar		 bij de scholen vrij zijn om de dialoog bui		ten het tijdsbestek van het evenement
‘dialoogvierdaagse’ te doen plaatsvinden.
• Inzet plegen op een interlevensbeschouwelijke dialoogactiviteit bij de Vredesweek, bij voorkeur in samenwerking met
organisatoren van een levensbeschouwelijke groepering;
• Dialoog in de samenleving faciliteren door
-ook buiten de Dag of Week van de
Dialoog om- deel te laten nemen aan
dialoogtafels, c.q. een tafel laten te organiseren of te leiden. We denken aan
een Dialoog ‘on tour’, waarbij elke maand

op een andere (ontmoetings-) plek in
Apeldoorn een dialoog wordt gevoerd.
De thema’s worden gezocht in samen
spraak met bewoners (deelnemers, gebruikers), om de inhoud van de dialoog
‘behoefte-gestuurd’ te laten zijn.
• Aanvullende activiteiten worden -waar
mogelijk met inzet van bestuur en vrijwillige medewerkers- ook gerealiseerd zoals;
› Inzet van vrijwillige gespreksleiders voor
		 nabesprekingen van Movies ThatMatter
		 (in samenwerking met Amnesty Inter		 national afdeling Apeldoorn),
› Gastlessen op scholen om scholieren
		 voor te lichten over onze maatschap		 pelijke stages of over de Dag/ Week van
		de Dialoog;
› Bijdragen aan Netwerkontmoetingen
		 voor stadsdelen voor professionals die
		 zich inzetten voor welzijn en zorg;
› Bijdragen aan de opzet van activiteiten
		 ter bevordering van de Vrede;
› Opbouwen van een pool van ge		 spreksbegeleider die met hun erva		 ring op activiteiten– bijvoorbeeld
		 internationale vrouwendag, kinder		 dialogen op school, de verliesdia		 logen of dialoog ‘on tour’ ontmoe		tingen willen meewerken.

Vooruitblik
2019
Tijdens het samenstellen van jaarboek
2018 wordt tevens nagedacht over de
invulling van het geheel aan activiteiten
in 2019.
In 2019 zal Samenspraak niet minder
dynamisch zijn dan gewoonlijk. Wel is
dit een jaar waarin we een eerste ervaring achter de rug hebben met de “Dialoog On Tour”, die maandelijks wordt
gehouden op een ontmoetingsplek.
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Daarnaast kunnen we vooruitzien met
behulp van de eerste evaluatie van onze
inzet om in 2018 de dialoog op school
extra te bevorderen. Ook het meerjarenbeleidsplan 2018- 2022 heeft haar
eerste jaar ‘uitgewerkt’, en daar zal een
passend vervolg op gegeven moeten
worden.
Het is bij het schrijven van dit deel nog
niet bekend welke accenten vanuit het
bestuur van Apeldoorn nog toegevoegd
zullen zijn aan dit ‘verlanglijstje’, maar
zeker is dat ook in 2019 die doelen ingepast dienen te zijn in de statutaire doelstellingen van Samenspraak.
In de subsidieaanvraag 2019 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, waarvoor wij hen van
Harte danken.

“Dialoogtafels in gebruik”
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Jaarverslag 2017
in een vogelvlucht…
1. Personele inzet, bestuur: Het bestuur van
Samenspraak onderging in 2017 opnieuw
belangrijke wijzigingen. Penningmeester Johannette Voorn-Koene trad af eind 2017.
Tadusi Zwaneveld nam de beslissing om
met ingang van 1-1-2018 te transformeren
van bestuurslid naar vrijwillig medewerker,
met als kernopdracht de verdere opbouw
van de kinderdialoog. Er is nu plaats voor
twee tot drie nieuwe bestuursleden, waaronder de functie van secretaris.

15

loogronden afgesloten over de oorzaken en
mogelijke nieuwe benadering van uitsluiting
voor kansen op stage of werk bij leden van
minderheidsgroepen. Een ‘klankbordgroep
integratie’ van de gezamenlijke adviesraden
WMO en VWI stelden aan de hand van de
uitkomsten een ongevraagd advies op voor
het college van B&W’ dat zich concentreerde op het in stand houden van voldoende faciliteiten voor ontmoeting.

De leiding van het projectbureau bleef
en blijft in de vertrouwde handen van
Jacqueline Pol, die tevens als vrijwilliger coördinator bijdraagt aan de dialoogvierdaagse.
Gedurende
2017
hebben 9 vrijwilligers een tijdelijke
werkplek gevonden. Van hen hebben 3
personen betaald werk gevonden en 5
personen nog niet.

3. Samenspraak he§eft zich in 2017 gepresenteerd, op;
• DMiGK met stand en workshop;
• (deelname aan-) Cursus Kinderdialoog van NID;
• Apeldoorn World Proef;
• Jubileumviering Nederland in Dialoog
15 jaar;
• Vredesweek (Ambassade en workshop);
• Evaluatie Dag van de Dialoog (door NID);
• Dialoog vierdaagse Apeldoorn (4);
• (Mede-) organisatie van de Netwerkdag ZW-Apeldoorn;
• Deelname Vredesfakkeltocht 2017;
• Viering Vrouwendag (8 maart).

Daarvan eindigde de stage voor 2 personen. 6 vrijwilligers vervolgen hun tijdelijke werk ook in 2017. (Alexander, Alice,
Amanda Andrea, Edwin, Jan-Jeroen.)
2. In het voorjaar van 2017 werden de dia-

4. De 11e editie van de Dag van de Dialoog was een vierdaags evenement. Er
werden dialoogtafels gehouden verspreid over alle vier dagen. Alle deelnemers
kregen een klein boekje cadeau dat was

We prijzen ons gelukkig in eind 2017/
begin 2018 Dhr. H (Henk) De Boer
bereid te hebben gevonden het penningmeesterschap op zich te nemen.

samengesteld door Edwin van Veenhuizen.
Hij verzamelde veel ‘weetjes’ over de dialoog en elk van de bestuursleden en dag
van de dialoog-coördinator Jacqueline Pol
leverden een bijdrage daarin.
De gehele bovenbouw van basisschool
“De Korf” nam opnieuw deel aan de dialoog. Nieuwe vormen van dialoog waren
een mindfulness dialoog en de theaterdialoog . In totaal hebben opnieuw ca.250
personen deelgenomen aan dialogen over
“De Kracht van Samen”.
5. In samenwerking met het burgerinitiatief ‘Brotherwood’ is vanuit Samenspraak
meegewerkt aan project 17-18, waarbinnen bijeenkomsten gehouden werden om
een concreet ‘beeld’ te kunnen weergeven
van de status quo rondom de transformatie van de zorg. Met name verslaglegging van gesprekken en het voorbereiden
van de verantwoording (het eindverslag)
vergde inzet van Samenspraak.
In dit jaar (2018) zal de uitkomst van de
zoektocht en de verantwoording van de
inzet gepresenteerd worden aan zowel
bestuurders als burgers van Apeldoorn.
6. Tijdens de vredesweek in september
werd door Samenspraak drie halve dagen
de “Ambassade van de Vrede” geopend in

De Herberg. In deze week werkte Samenspraak met professor Herman Noordegraaf samen in een programma, waarbij
aan een inleidende lezing een workshop
gekoppeld was, om in dialoog te gaan over
‘de kracht van verbeelding’ bij het bereiken
van Vrede.
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 woensdagochtend een deel van hun 50 uren
taalstage. Het laatste deel zal in januari/februari van dit jaar worden afgerond. In het
voorjaar van 2018 zullen opnieuw 4 leerlingen een dergelijke stage volgen. In het
kader van hun voorbereiding tot beroepsopleiding volgden daarnaast nog twee andere leerlingen van een hogere ROC-entreegroep een beroepsvoorbereidende
stage van 200 uur. Zij waren daaraan al in
2016 begonnen. Deze stage eindigde met
succes in juni 2017

Financiëel overzicht
2017
Inkomsten
Banksaldo 01-01-2017
kas		
Subsidie gemeente Apeldoorn

€ 5.490,24
€ 36,12
€ 18.273,00

Totaal

€ 23.799,36

+

Uitgaven
Coördinatie projectbureau
Overige uitgaven (zie: Specificatie)
Uit: reservering trainingskosten*
Uit: reservering kantoorautomat.*
openstaande crediteuren

€ 12.236,21
€ 5.948,91
€ 283,18
€ 883,00
€ 439,40
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Resterende reserve Trainingskosten
Resterende reserve automatisering

€ 20.060,70
€ 947,92
€ 1.117,00

€ 2.126,20
€ 1.139,05
€ 40,00
€ 130,55
€ 1.155,09
€ 341,59
€ 93,15
€ 145,50
€ 765,78
€ 12,00
+

+
Totaal

Specificatie uitgaven
Week van de dialoog
Automatisering en mobiele telefonie
Beurzen / kosten promotie
Kosten bank
Jaarboekje 2017
Kantoorbenodigdheden
Toename kas
Trainingskosten
Vergaderkosten
Onkosten declaraties
Totaal Overige uitgaven

€ 5.948,91

Banksaldo
31-12-2017 (Inclusief reserve)

€ 4.608,61

