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Vo o r woor d
Ondanks de Corona-pandemie met
semi-lockdown kunnen we
terugkijken naar een jaar met
diverse activiteiten waarin we
hebben geprobeerd de verbinding
met de diverse Apeldoorners te
maken en te behouden. De dialoog,
is ondanks de afstand tot elkaar en
dankzij de inspanningen van onze
vrijwilligers en het projectbureau
veelvuldig gevoerd en daar zijn wij
trots op. In dit Jaarboekje kunt u hier
meer over lezen.
2020 was ook het jaar waarin de
Black Lives Matter (BLM)-beweging
naar Nederland kwam. Zwarte
mensen die opriepen tot het stoppen
van het buitensporig politiegeweld
tegen hen. In Apeldoorn inspireerde
deze beweging drie jonge vrouwen;
ondersteuning van een aantal

Kirsten Regtop

vrijwilligers uit Apeldoorn en

Voorzitter Samenspraak

Suwistia, Raquel en Shakela. Met

Samenspraak Apeldoorn
organiseerden zij een vreedzaam protest waarin opgeroepen werd
tot de dialoog. Alle levens doen ertoe, maar dat kan pas als alle
levens gelijkwaardig meedoen en zo ook benaderd worden in onze
maatschappij. Wij ondersteunen deze vreedzame beweging, die
door is gegaan als werkgroep Kleurrijk, dan ook van harte.
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Dit was een van de weinige activiteiten die onder de maatregelen in
fysieke nabijheid plaats konden vinden. Gelukkig heeft het
projectbureau samen met de vrijwilligers heel snel de switch
kunnen maken naar Zoombijeenkomsten. Online werd de Week van
de Dialoog alsnog gehouden. En ook nu wordt deze lijn voortgezet.
Want voor sommige deelnemers was deze manier juist de kans om
ook eens deel te kunnen nemen.
Het bestuur van Samenspraak is uitgebreid en we zijn hard bezig
onze koers toekomstbestendig te maken. De dialoog is een prachtig
middel om heel mooie dingen in Apeldoorn te realiseren. Zeker
waar het gaat om het tegengaan van racisme, discriminatie en
uitsluiting een gesprek waar mooie dromen en acties uit ontstaan.
We wensen u veel lees- en kijkplezier in dit Jaarboekje en zien u
uiteraard graag op één van de door ons georganiseerde
dialooggesprekken of andere activiteiten. Volg ons op facebook of
meld u aan voor de nieuwsbrief. We komen graag met u in gesprek.
Kirsten Regtop
Voorzitter Stichting Samenspraak Apeldoorn
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De vlinder
Op de voorkant van dit jaarboekje staat een vlinder afgebeeld. Een vlinder
is opgebouwd uit allemaal kleine schubben, die ieder hun eigen kleur
hebben, en samen een kleurrijk geheel vormen. Elk schubje is hierbij
belangrijk! Kijk je op deze manier naar een vlinder, dan past dit perfect bij
de missie en visie van Samenspraak: het gesprek bevorderen tussen
Apeldoorners van verschillende afkomst, levensovertuiging, cultuur,
achtergrond, uiterlijk en niveau.
Maar de vlinder is daarnaast ook op een andere manier toepasselijk: en
wel voor het jaar 2020. Want de vlinder staat symbool voor transformatie.
Vanuit de rups, de beginsituatie, komt via een tussenfase een nieuw
begin tevoorschijn, de vlinder. De rups is een dier dat weinig tot geen
aandacht voor zijn omgeving heeft; hij kruipt over de grond en heeft
alleen oog voor de paar vierkante centimeters om hem heen. Geen idee
wat er in de rest van de wereld gebeurt. Dan volgt een periode van
absolute rust; de rups verandert in een cocon, en zondert zich af van de
omgeving. Geen zicht op wat de toekomst gaat brengen.
Dan, op een mooie dag, breekt de vlinder los uit de cocon! Een nieuw
begin, de vlinder vliegt uit en heeft overzicht, ziet de wereld om hem
heen en kan kiezen waar hij naartoe gaat.
Voor Samenspraak heeft in 2020 op diverse niveaus een transformatie
plaatsgevonden. Binnen de organisatie; want zowel binnen het bestuur
als binnen het Projectbureau zijn er mensen weggegaan en nieuwe
mensen bijgekomen. Het projectbureau heeft afscheid genomen van
Astrid als coördinator en van Sabine, Roelof en Jan-Jeroen als
medewerkers, en heeft de nieuwe coördinator Miranda en de nieuwe
medewerkers William, Eveline en Jarmo welkom geheten. In 2020
hebben Ellen, Marcus, Bob en Nathalie zich gevoegd bij Quirine, Henk en
Kirsten als bestuurslid.
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Rondom de organisatie, in de directe omgeving: Apeldoorn, maar ook verder
weg, in heel Gelderland, Nederland, Europa en zelfs in de hele wereld is onze
directe en indirecte omgeving enorm veranderd. Waar we eerst (voor corona) als
rups leefden, met, laten we eerlijk zijn, vaak vooral aandacht voor onze directe
omgeving en veel minder voor de wijdere wereld om ons heen, hebben diverse
lockdowns ervoor gezorgd dat onze wereld nog veel kleiner werd.
Net als de rups zich van de wereld afzondert wanneer hij in een cocon verandert,
werd ieder individu gedwongen afstand te nemen van anderen. Letterlijk, fysiek
afstand: anderhalve meter afstand, mondkapjes, de avondklok waardoor we
verplicht waren ’s avonds en ’s nachts binnen te blijven, de sluiting van allerlei
ontmoetingsplekken zoals scholen, horeca, winkels, sportclubs en ga zo maar
door, zoveel mogelijk thuiswerken en online overleggen in plaats van met je
collega’s bij elkaar te komen. Net als de bij de vlinder hadden wij in deze fase
geen zicht op de toekomst; Hoe lang gaat het duren voordat allerlei
maatregelen terug worden gedraaid? Wanneer komt er een vaccin dat ons
beschermt?
Nu zijn we langzaam aan het ontpoppen en veranderen we in een vlinder.
Steeds meer mensen zijn gevaccineerd, de besmettingscijfers en
ziekenhuisopnames dalen, en beetje bij beetje worden de beperkende
maatregelen afgeschaft en opent de maatschappij zich weer. Steeds meer
krijgen we een beeld van hoe onze toekomst eruit ziet.
Toch is er een duidelijk verschil tussen de coconfase van de vlinder en de wereld
in de lockdown: ook al is er een grote fysieke afstand tussen mensen in deze
fase, maar kijk je anders naar deze periode, dan is er juist veel minder afstand.
Heel veel mensen hebben tijdens de lockdownfase, in tegenstelling tot de rups
die zich terugtrekt en alleen bezig is met zijn eigen proces, juist oog gehad voor
de buitenwereld en anderen. Veruit de meeste mensen hebben zich gehouden
aan de coronaregels, vaak niet specifiek voor zichzelf, maar voor dierbaren die
extra risico lopen om ernstig ziek te worden, of zelfs voor de mens verder weg,
vanuit de overtuiging dat we hier alleen samen uit kunnen komen.
Verschillende initiatieven zijn gestart vanuit de gedachte dat de samenleving
voor corona niet de ideale samenleving was, en dat we het voortaan anders
moeten gaan doen: samen. Zodat iedereen volop mee kan doen, ongeacht wat
voor achtergrond iemand heeft. De term Inclusieve samenleving is enorm
populair geworden.
Laten we, net als de vlinder, kiezen voor een nieuw begin. Ervoor kiezen om deze
ontwikkeling ook na corona door te zetten, en onze transformatie naar een
samenleving waarin elk individu meetelt, te voltooien en, net als de vlinder, uit
te vliegen en de prachtige wereld om ons heen te zien!
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De
Dialoogmethode
Samenspraak is gebaseerd op de
klassieke dialoog, in een nieuw jasje.
De dialoog techniek bestaat uit een
gesprek met vier stappen:
1. Kennismaken

1. Kennismaken
Iedereen stelt zichzelf even voor, zodat
duidelijk is wie er deelnemen aan het
gesprek.
2. Ervaringen
Persoonlijke ervaringen kunnen
leerzaam zijn voor anderen, deze

2. Ervaringen

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.

3. Dromen

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

4. Doen
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Ervaringen enkele
medewerkers
projectbureau
William Kreijkes
Ik werk sinds het begin van dit bewogen jaar (2020)
bij Samenspraak Apeldoorn. Ik vind het fijn dat ik
bij samenspraak bezig kan met mijn interesses. Het
is een hecht team dat goed samenwerkt.
Persoonlijk had ik niet zoveel problemen met
zoomen en online werken. Ik hoop dat we het
komende jaar weer meer tijd hebben om samen te
komen voor dialogen, maar ook online door te
kunnen gaan.

Jarmo Gutteling
Ik heb aan Stichting Samenspraak veel te danken.
Sinds begin 2020 geeft het mij creatievere
dagbesteding (social media content ontwerpen en
beheren). Ook ben ik zeer dankbaar voor het hier
ontmoeten van grafisch ontwerper en
kunstacademie-docent Mark Kuiper en via hem
weer kunstenaar en kunstacademie-docent Bas
Fontein. Samenspraak is een fijne club mensen met
een mooie sociale maatschappelijke insteek.
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De organisatie van
Samenspraak
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 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: het bestuur,
de werkgroepen en het projectbureau.

Het bestuur

Het bestuur van Samenspraak bestaat uit een diverse groep van zeven
vrijwilligers. Divers qua afkomst, leeftijd, culturele achtergrond en ga zo
maar door! Samen is deze groep verantwoordelijk voor onder andere het
beleid, de communicatie en de financiën van de stichting.

De werkgroepen

Samenspraak Apeldoorn kent diverse werkgroepen. Deze werkgroepen
bestaan volledig uit vrijwilligers. De belangrijkste zijn de werkgroep
Volwassenendialoog, Online dialoog, Kinderdialoog, Kleurrijk en de
Denktank. In 2020 waren vanwege corona de werkgroep
Volwassenendialoog en de werkgroep Online dialoog het actiefst, daarom
deze twee hieronder uitgelicht.
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De Dialoog voor Volwassenen
Bij de volwassenendialoog horen kernbegrippen 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.

De Online Dialoog

Nieuw in 2020 was de organisatie van online dialogen. Vanwege corona
was het een groot gedeelte van het jaar helaas niet mogelijk om elkaar
face to face te spreken. Samenspraak Apeldoorn heeft daarom Online
dialogen opgezet. Via Zoom vonden met gebruikmaking van de
vertrouwde Dialoogmethode meerdere dialogen plaats, waarbij elke
deelnemer vanuit zijn of haar eigen huiskamer deel kon nemen aan het
evenement. Een aantal enthousiaste vrijwilligers hebben extra training
gekregen om deze gesprekken goed te kunnen begeleiden.

Het Projectbureau

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.
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Terugkijken op
2020
Bestuurszaken

Zoals in iedere dynamische omgeving gebeurde er ook veel in het
bestuur van Samenspraak. Ook hier voltrok een transformatie of
beter gezegd een uitbreiding. Er kwamen maar liefst vier nieuwe
bestuursleden bij. Hierdoor kon er een echte professionaliseringsslag
in gang gezet worden.

Projectbureau

Begin 2020 waren er vijf medewerkers werkzaam op het
projectbureau. Gedurende het jaar hebben we afscheid genomen van
twee medewerkers, waarvan één een nieuwe werkplek heeft
gevonden.
De werkzaamheden in 2020 werden voor een groot deel vanuit huis
gedaan. Vanaf maart zijn wij online aan de slag gegaan. In augustus
en september mochten wij tijdelijk gebruik maken van de locatie De
Klup. Daarna gingen wij echter weer online verder.

Activiteiten 2020 Samenspraak:
Internationale Vrouwendag: 8 maart 2020
Cultuur bij je buur (helaas niet kunnen realiseren door Covid) 18
april 2020
Proefzoom dialoog juni 2020
Zoomdialogen en opleiding gespreksleiders: juni 2020
Ondersteuning Black Lives Matter demonstratie: 15 juni 2020
Oprichting werkgroep Kleurrijk: augustus 2020
Maandelijkse nieuwsbrief
Bijeenkomsten denktank
Week van de dialoog 30 oktober tot en met 6 november 2020
Wekelijkse activteiten op onze verschillende sociale media
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Uitgelicht: Week
van de dialoog 2020
De week van de Dialoog was dit
keer meer dan een leuke
uitdaging. We hebben lang
gedacht nog met fysieke tafels de
week te kunnen organiseren.
Helaas bleek dat dit uiteindelijk
toch niet realiseerbaar was. Eerder
in het jaar hadden wij ons al
voorbereid met online dialogen en
besloten daarom dit jaar volledig
online te gaan. Een nieuwe stap in
onze geschiedenis.

In de week van 1 tot 8 november
2020 hebben wij 6 online
zoomtafels gehouden rondom
het thema ‘Erbij horen’.
Dit thema was breed en dit
kwam ook terug in de dialogen.
We kregen mooie reacties van de
deelnemers en het bleek dat een
online dialoog toch niet zo
afstandelijk bleek en zelfs nog
mensen kon raken.

Foto's Jarmo Gutteling
Erbij horen!
Waar maak je vanzelfsprekend deel van uit?
Waar weet je dat je gewoon jezelf mag zijn?
‘t is goed om van elkaar te weten
wat op dit punt onze behoeften zijn
er met compassie naar te vragen;
al raakt dat soms wel oude pijn.
Dit is het begin van een gedicht dat Roelof Oudman heeft geschreven.
Lees hier de rest van het gedicht en het verslag van deze week.
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Internationale vrouwendag

Foto Medea Huisman
Op 8 maart 2020 was het Internationale Vrouwendag. Ook in
Apeldoorn is daar aandacht aan besteed met een gevarieerd
middagprogramma bij Foenix op de Zwitsal. Samenspraak heeft
deze middag een generatie dialoogtafel gehouden om te praten
over het onderwerp van dit jaar: 'Vrijheid'. Tadusi Zwaneveld en
Marieke Gorkink hebben deze tafel begeleid.
Achteraf bleek dit één van de laatste evenement dat offline
gehouden mocht worden, voordat we in lockdown gingen.

Black Lives Matter / Kleurrijk
Het initiatief van Shakela,
Suwistia en Raquel werd
ondersteund door o.a.
Samenspraak. Het werd een
vreedzame demonstratie op 15
juni 2020, waar uiteindelijk 600
mensen mee hebben gedaan.
Vanuit deze activiteit ontstond
de werkgroep Kleurrijk.
Kleurrijk is een platform voor
diversiteit en inclusie.

Foto Fokke P. de Boer
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Reacties deelnemers
week van de dialoog
Elke keer als ik aan een dialoog deelneem, wat ik de laatste 5,6,7,
jaar heb gedaan, op verschillende vlakken, ontdek ik hoe belangrijk
en wat een mooi middel de dialoog is om mensen de gelegenheid
te geven om te praten en hun gedachten vorm te geven en te uiten
over de verschillende onderwerpen

Heel leerzaam om onze ervaringen uit te delen. Dialoog is
altijd een beweging

Fijn dat in elk geval de week van de dialoog in deze vorm
is opgezet; Het had niet anders gekund en dan zouden de
toch wel aanwezige kansen op een fijne dialoog gemiste
kansen zijn geweest. Hulde aan de coördinatie, de
ondersteuners en het bestuur voor deze "Covid19"-editie
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Ambitie
2021
In 2020 werden we allemaal
geconfronteerd met een situatie die
we nog nooit eerder in ons leven
hadden en hebben meegemaakt. Hoe
zorgen we dat wij in deze tijd juist de
ontstane verschillen kunnen
overbruggen? Verschillen tussen hen
die het lukt om zich in te zetten voor
anderen en zich aanpassen aan de
nieuwe situatie en diegenen die zich
nu zo moeizaam weten te redden?
Stichting Samenspraak Apeldoorn is
juist nu belangrijker dan ooit om die
overbrugging mogelijk te maken. Dit
doen wij op een wijze die past bij de
huidige situatie, zowel offline als
online. Wij dragen bij aan het
tegengaan van tegenstellingen in
onze maatschappij, door niet alleen te
praten ‘over’, maar juist te praten
‘met elkaar’. Iets wat bijzonder
ingewikkeld is in deze tijd, maar niet
onmogelijk.
Onze ambitie is dat wij over een
aantal jaren kunnen zeggen dat wij
als Samenspraak Apeldoorn niet meer
nodig zijn. Dat men elkaar heeft
gevonden en begrip voor elkaar
toont. Laten we daar in 2021 een
goede start meemaken.
Foto Miranda Kalksma
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Doelen voor 2021

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.
en om vaardigheden aan te leren of te (her) ontdekken met als doel
terugkeer naar een passende (betaalde) baan. Het projectbureau
ondersteunt en faciliteert de vrijwilligers bij het realiseren van de doelen
die ieder jaar weer door Samenspraak Apeldoorn worden gesteld.

Doelen 2021
Bevorderen van sociale cohesie,
integratie en participatie door
het organiseren en bijdragen aan
bijeenkomsten met aangesloten
(besturen van-) zelforganisaties
of organisaties /initiatieven.
Evenement ‘Week van de
Dialoog’ in 2021 organiseren met
als doel de dialoog tussen
mensen van verschillende
culturele achtergronden met
elkaar in gesprek te laten gaan
en te verbinden. Hierbij wordt de
online dialoog toegevoegd.
Door ontwikkelen van- en de
verschillende dialoogvormen
inzetbaar maken voor
maatschappelijke organisaties en
scholen

Organisaties die een dialoog
willen inzetten om mensen te
laten participeren en integreren
en om de sociale cohesie te
bevorderen, ondersteunen bij
het uitvoeren en inzetten van
de dialoog door middel van het
geven van informatie, advies en
training
Begeleiden en onderhouden
van deskundigheid vrijwilligers
Realiseren van een inclusieve
stichting o.a. door
medewerkers met een afstand
tot de arbeidsmarkt te
ondersteunen bij het
organiseren van activiteiten
Een zichtbare stichting op
sociale media en op website
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Vrijwilligers
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 binnen een werkgroep? Of wil je je
deskundigheid daarvoor inzetten?
Of mis je een bepaalde deskundigheid en zou je die graag
willen ontwikkelen én 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. Wij zijn regelmatig op zoek naar nieuwe
vrijwilligers voor zowel ons projectbureau als voor onze
verschillende werkgroepen.
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: 06-13706035
(maandag- en woensdagochtend 9.00u - 12.00u)
Je kunt Samenspraak ook bezoeken. Wij zijn op maandagen woensdagochtend van 9.00u tot 12.00u te vinden in 'De
Klup', Mariastraat 52-54.
Je bent van harte welkom. Maak nog wel even via mail of
telefoon een afspraak met ons.
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POSTADRES:
Van Galenstraat 105,
7311HE Apeldoorn
BEZOEKADRES:
Tijdelijk adres: De Klup
Mariastraat 52
Apeldoorn
CONTACT INFORMATIE
06-13706035
info@samenspraakapeldoorn.nl

Met dank aan onze sponsoren:

COLOFON
Dit jaarboekje is samengesteld door het projectbureau, met dank aan de vrijwilligers van
Stichting Samenspraak Apeldoorn
De gebruikte foto's en quotes zijn uit eigen archief en indien van toepassing is er
toestemming verleend tot gebruik ervan.

