
“

”  

Heb oog voor een dialoog 

Zonder te hoeven vechten 

Met woorden 

Die vragen om een betoog 

Geen gehaal en getrek 

Geen discussie en geen debat 

Nee, maar op een acceptabele 

En respectabele manier, 

Aangeven waar je voor staat. 

-Dayenne Denneboom-  (schrijfster) 
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De ervaring van de dialoog is een ongekende bron 
van inspiratie. 
 
Verdeeldheid in de samenleving lijkt een probleem 
op zichzelf te worden. Niet alleen laten 
verkiezingsuitslagen zien dat burgers zeer 
verschillend aankijken tegen oplossingen voor 
maatschappelijke vraagstukken als het 
klimaatprobleem, immigratievraagstukken en 
werkgelegenheid. Geloof, ras, afkomst lijkt in het 
maatschappelijke debat steeds vaker een 
belangrijke positie in te nemen.  
 
Ook inwoners van Apeldoorn 
worden in toenemende mate 
ermee geconfronteerd door de 
beelden op tv en in de (sociale) 
media, dat de kleur ertoe doet, 
geloof er toe doet. en soms zelfs 
als bepalend wordt ervaren voor 
de toekomst die zij in hun (jonge) 
leven voor zich zien.  
 
Hoe zorgen we ervoor dat we 
elkaar in ‘ons’ gemoedelijk Apeldoorn niet uit het 
oog verliezen? Dat we blijven gaan voor een 
vreedzame en verdraagzame samenleving?  

“

… ”
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Waar plek is voor een ieder, waar we kijken naar 
kwaliteiten, krachten, steun, vernieuwing en 
verrassing?  
 
Ik geloof dat de dialoog een uniek middel is om dit 
tot stand te brengen. Het helpt soms om uit je 
eigen blikveld getrokken te worden, doordat 
iemand je weet te raken, je vanuit een andere hoek 
laat kijken. Waardoor vastgelopen ideeën of 
oplossingen in een grotere ruimte geplaatst 
worden, waardoor begrip ontstaat, 
verdraagzaamheid wordt geboren.  
 
De unieke ervaring van de dialoog is een 
ongekende bron van inspiratie.  Als toevoeging op 
het welzijn van de inwoners van Apeldoorn, waarin 
onze diversiteit een meerwaarde is die ons samen 
verder brengt, blijven wij dit graag in 2019 
voortzetten!  
 
 
Kirsten Regtop 
Voorzitter Stichting Samenspraak Apeldoorn 
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Samenspraak is 2019 fris begonnen. Zowel het 
uiterlijk, als het bestuur zijn grotendeels 
vernieuwd.  
 
Ons uiterlijk (lees huisstijl) is voorzien van een 
gemoderniseerd jasje. Aan de website van, zowel 
Samenspraak Apeldoorn, als Apeldoorn in dialoog 
zullen dit jaar nog wat aanpassingen plaatsvinden 
tot wij geheel tevreden zijn. 
 
Ook in het bestuur van Samenspraak is er 
vernieuwing.  Wij hebben afscheid genomen van 
Jacqueline Pol. Zij gaat zich de komende jaren 
inzetten voor het Gelders waterschap en heeft 
daardoor te weinig tijd om zich nog langer bezig te 
houden met Samenspraak. 
Wij bedanken Jacqueline voor 10 jaar inzet als 
coördinator. 
 
Met pijn in ons hart hebben wij ook afscheid 
genomen van Roelof Oudman als voorzitter. 
Gelukkig blijft Roelof verbonden aan Stichting 
Samenspraak als trainer / adviseur. 
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Anderzijds zijn wij blij met een groep nieuwe, 
enthousiaste mensen die met een frisse blik de 
scepters overnemen. 
Wij begroeten hierbij: 
 
Astrid Leenheer Coördinator 
Kirsten Regtop Voorzitter 
Quirine Lensvelt Ruys Bestuurslid 
 
En al wat langer lid maar alsnog welkom: 
Henk de Boer Penningmeester 
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Ervaringen Ervaringen 

Ervaringen Ervaringen 

Ervaringen Ervaringen 

Ervaringen Ervaringen 

Ervaringen Ervaringen 

Ervaringen Ervaringen 

Ervaringen Ervaringen 

“Gezellige mensen ontmoet!” 

“Meer mensen dachten      
zoals ik” 

“Lekker ontspannen sfeertje” 

“Je verhaal vertellen zonder 
onderbroken te worden.” 

“Er wordt echt 
naar  je 
geluisterd!” 
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2019
 
“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. Het komende jaar wil 
Stichting Samenspraak vanuit de drie ‘poten’ van 
de organisatie werken aan deze doelstelling.  

 

De dialoog voor volwassenen 

Kernwoorden voor de volwassendialoog zijn: 
maatschappelijke relevantie, inclusiviteit, 
tegenstellingen overbruggen. Het komende jaar 
zullen activiteiten worden uitgevoerd die leiden tot 
maatschappelijk relevante opbrengsten in de wijk, 
buurt of stad. De Week van de dialoog en actieve 
deelname aan de Vredesweek zijn twee van de 
activiteiten die daarbij horen.  

 

De kinderdialoog 

De kinderdialoog wordt inmiddels op een aantal 
plekken succesvol uitgevoerd. Kernwoorden voor 
de kinderdialoog voor 2019 zijn: doorontwikkeling, 
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samenwerking zoeken, opleiden, borgen. Tijdens 
de Week van de dialoog zal de kinderdialoog 
worden uitgevoerd, ook zal in samenwerking met 
het onderwijs onderzocht worden of uitbreiding 
mogelijk is.  

 

Het projectbureau 

Stichting Samenspraak heeft een projectbureau 
waar meerdere mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt voor langere of kortere tijd aan 
verbonden zijn. Het projectbureau wordt 
aangestuurd door een projectcoördinator, deze 
begeleidt tevens de medewerkers in het werken 
aan hun persoonlijke doelen. Het projectbureau 
ondersteunt de vrijwilligers die gespreksleiders 
opleiden bij de organisatie van activiteiten waarbij 
Stichting Samenspraak betrokken is.  
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Van 1 t/m 10 november 2019 vieren we in het hele 
land de Week van de Dialoog met gesprekken op 
diverse plaatsen en tijdstippen .  

Thema dit jaar is: Ontdek de ander.  

Om elkaar te zien, verschillende kleuren te 
ontdekken en onze blik te verbreden. 

Houd voor plaatsen en tijden de site van 
Samenspraak en Apeldoorn in Dialoog in de gaten. 
Doe mee en laat je verrassen door een andere 
manier van communiceren. 
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2018

:
 
Bestuurszaken 
Het jaar 2018 heeft zich gekenmerkt door grote 
veranderingen voor Stichting Samenspraak. 
Helaas hebben we afscheid genomen van 
Jacqueline Pol als projectcoördinator. Ook Roelof 
Oudman heeft besloten zijn voorzittersfunctie per 
1 januari 2019 neer te leggen. Beiden blijven nog 
wel als vrijwilliger verbonden met Samenspraak. 
Begin 2018 is Henk de Boer gestart als 
penningmeester en is Quirine Lensvelt-Ruys in 
oktober toegetreden tot het bestuur. Begin 2019 zal 
Kirsten Regtop het voorzitterschap op zich gaan 
nemen.  
 
Projectbureau 
Van de 8 vrijwilligers werkzaam op het 
projectbureau, hebben er 5 een andere werkplek 
gevonden. 3 vrijwilligers blijven in 2019 nog 
verbonden aan Samenspraak. Ook zijn er op het 
projectbureau 4 leerlingen van de Entreeschool 
van het ROC begeleid.  
 
Activiteiten:  
- In het voorjaar van 2018 werden een viertal 
dialogen ‘on tour’ gehouden, te weten in Mandala, 
Ste Marie, vakbond CNV en in het 
geheugensteunpunt te Epe. 
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- Viering Internationale Vrouwendag (8 maart)  

- Netwerkdag Zuid West-Apeldoorn 

-De Maten in Geuren en Kleuren met stand en            
workshop    

- Kinderboekenweek in de Bieb van Dok Zuid 

- Verantwoording en presentatie van de 
opbrengsten van burgerinitiatief Brotherwood aan 
burgers en bestuurders van Apeldoorn 

-Vredesweek met een Symposium  

-deelname aan de Vredesfakkeltocht 2018  

-Dialoog vierdaagse Apeldoorn in november 

 
-  Door enkele gespreksbegeleiders werd  
deelgenomen aan de  Cursus Kinderdialoog van 
Nederland In Dialoog  en aan de evaluatie van de 
Dag van de Dialoog (door NID) 
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Uitgelicht:  

 
Week van de dialoog  
De 12e editie van de Dag van de Dialoog was in 
2018 in Apeldoorn een vierdaags evenement. Over 
deze 4 dagen werden 8 dialoogtafels gehouden. En 
in Basisschool De Korf werden, samen met het 
schoolteam, 7 kinderdialoogtafels voor de groepen 
6, 7 en 8 georganiseerd. 
 
Vredesweek:  
Tijdens de vredesweek in september werd door 
Samenspraak een symposium georganiseerd. In 
samenwerking met het Netwerk van 
Transformatoren en de werkgroep Vredesweek 
resulteerde dit in een bijeenkomst van ca 60 
deelnemers vanuit vele verschillende culturen en 
achtergronden. Het symposium werd ingeleid met 
een interactief college over de Dialoog door 
mevrouw Dr. Anne-Marike Lokhorst. Daarna werd 
op 6 gesprekstafels over het thema “Vreedzaam 
samenleven door dialoog” verder gesproken.  

Met deze vorm van activiteit is ook een nieuwe 
weg ingeslagen om de ‘verbinding’ tussen alle 
diverse inwoners van de gemeente Apeldoorn te 
leggen en te bevorderen. 
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Schrijfdialoog   
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Samenspraak is als projectbureau voortdurend op 
zoek naar vrijwilligers. 

Dit kunnen mensen zijn die hun deskundigheid 
graag vrijwillig in willen zetten en/of door willen 
geven, of juist mensen die deze deskundigheid 
missen en werkervaring op willen doen. 

Bent u, of kent u zo iemand, neem dan eens 
vrijblijvend contact met ons op en kom eens een 
kijkje nemen. 

Ook blijven wij ons inzetten voor projecten die 
onze samenleving positief kunnen beïnvloeden. 
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Heeft u behoefte aan meer informatie  
of is uw interesse gewekt? 
Kijk dan eens op: 
 
www.samenspraakapeldoorn.nl 
 
Heeft u vragen en/of opmerkingen? 
 
info@samenspraakapeldoorn.nl 
 
of bel: 
06-13 706 035 
 
U kunt Samenspraak ook bezoeken. 
Wij zijn op maandag- en woensdagochtend van 
09.00 – 12.00 te vinden in “De Buurtkamer”, 
gevestigd in de Van der Spiegelstraat naast 
nummer 3. 
 
U bent van harte welkom.  
Onaangekondigd mag, maar een afspraak maken 
is handiger. 
 

http://www.samenspraakapeldoorn.nl/
mailto:info@samenspraakapeldoorn.nl

