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Samenspraak draagt bij aan
begrip voor verschillen tussen

de diverse mensen uit
Apeldoorn. Dat doen we door
“samenspraak” in Apeldoorn

te bevorderen tussen mensen
van verschillende afkomst,
levensovertuiging, cultuur,
achtergronden, uiterlijk en
niveau. Doordat je luistert

naar de ander en naar zijn of
haar dromen en doordat de
ander ook naar jou luistert,

doe je ervaringen en
inzichten op die je de rest van

je leven bij kunnen blijven. 

2



I n h o u d s o p g a v e

   4.  Voorwoord 
   6.  Wie waren wij in 2021?
   8.  Quote vanuit een Samenspraakdialoog
   9.  De Dialoogmethode
 10.  Ervaring dialoogbegeleider
 11.  De organisatie Samenspraak
 13.  Terugblik op 2021
 14.  Uitgelicht: Week van de dialoog 2021
 15.  Andere evenementen in 2021
 16.  Ervaring projectbureaucoördinator
 17.  Ambitie 2022
 18.  Doelen 2022
 19.  Vrijwilligersoproep met ervaring van een 
         projectmedewerker

   
3



Voorwoord
Het jaar 2021 was een
roerig jaar voor wat betreft
de bezetting van het
bestuur. Kirsten, onze
voorzitter is in het najaar
afgetreden wegens
persoonlijke
omstandigheden en ook
Quirine en Bob zijn
afgetreden. Gelukkig is
Quirine nog wel actief
gebleven binnen de
werkgroep Dialoog.

We hebben in 2021
verbinding gemaakt met
de Werkgroep
Intercultureel (WINC).
WINC is een Apeldoorns
samenwerkingsverband
van diverse partijen die
zich inzetten voor mensen
met verschillende
culturele achtergronden
en/of kunst en cultuur. We
werken samen aan allerlei
projecten met als doel
samen te zorgen voor
meer culturele diversiteit
binnen kunst en cultuur.  

Internationale
Vrouwendag is door
corona dit jaar via Zoom
tot stand gekomen. Ook
zijn in juni diverse
dialogen online
georganiseerd.

In het najaar van 2021 is
het bestuur gereduceerd
tot drie personen. Dat zijn

Henk, onze
penningmeester en
Nathalie, die zich met het
beleid bezighoudt en
ikzelf als secretaris. Dat
was best zorgelijk. We
hebben in november een
bijeenkomst gehouden
met het bestuur en alle
vrijwilligers. Nog onder
leiding van onze
vertrekkende voorzitter
Kirsten is besproken of
Samenspraak nog
bestaansrecht heeft.

Gelukkig waren er nog
genoeg vrijwilligers, vooral
de dialoogbegeleiders, die
de meerwaarde van de
dialoog en het belang van
de dialoog naar voren
brachten en er ook zeker
nog voor wilden gaan. En
tot onze vreugde was
Roelof, oud voorzitter van
Samenspraak, bereid om
Kirsten te vervangen als
interim voorzitter.

We hebben begin
november nog een mooie
Week van de Dialoog
georganiseerd met de
aftrap in het
Gemeentehuis. Dit kon
weer op de normale
manier met dialoogtafels
waar mensen elkaar
konden ontmoeten.
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Ook zijn er wisselingen bij het projectbureau geweest. Twee medewerkers Jarmo en
Evelien hebben in 2021 een nieuwe baan gevonden. Dat is een mooi resultaat. Het
projectbureau is mede een opstap om weer terug te komen in het arbeidsproces.
Miranda leidt het projectbureau met veel inzet en de lege plaatsen zijn gelukkig
ook weer opgevuld. Ook mede dankzij het projectbureau heeft Samenspraak
bestaansrecht. Het projectbureau ondersteunt met allerhande activiteiten en we
zijn daar als bestuur heel blij mee.

Dat geldt natuurlijk ook voor alle dialoogbegeleiders die met veel passie de
dialoogtafels begeleiden. Namens het bestuur wil ik daarom alle vrijwilligers van
harte bedanken voor de inzet die dit jaar is geleverd en laten we uitkijken naar ook
weer een mooi 2022!

Namens het bestuur,
Ellen Witteveen
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Wie waren wij in
2021:

KIRSTEN
REGTOP
Voorzitter

HENK 
DE BOER
Penningmeester

ELLEN
WITTEVEEN
Secretaris

QUIRINE
LENSVELT-RUYS
Algmeen bestuurslid

NATHALIE
NEDE
Algemeen bestuurslid

BOB
BISHOEN
Algemeen bestuurslid

ROELOF 
OUDMAN
Interim voorzitter

MIRANDA 
KALKSMA
Coördinator projectbureau
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ANDREA
BUITENHUIS
Medewerker
projectbureau

WILLIAM
KREIJKES
Medewerker
projectbureau

EVELINE
BROUARD
Medewerker
projectbureau

JARMO 
GUTTELING
Medewerker
projectbureau

ONZE
DIALOOGBEGELEIDERS

Anieta Scholten
Sylvia van Ark
Bernard Hilgers
Alina Emir
Marrie Schoorl
Johanette Voorn
Tonny Luii
Nericha Marchena
Toos Dekkers
Rober Jan Jonker
Jan Wouter van der
Straaten
Ernst Zegers
Doetse Huizinga
Karin Fennes
Tadusi Zwaneveld
Rene van Helmond

In 2021 was er zowel binnen
het bestuur, onder de
dialoogbegeleiders als op het
projectbureau veel
beweging. Een aantal
vrijwilligers hebben afscheid
van ons genomen, waardoor 

MANON
ZAAGMAN
Medewerker
projectbureau

er diverse vrijwilligersfuncties beschikbaar kwamen
en nog zijn. Geïnteresseerd? Neem dan contact met
ons op.
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Hang, voor je aan de
dialoogtafel plaatsneemt, je
vooroordelen met je jas aan
de kapstok.

Quote
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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
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.DOEN

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

De dialoogmethode
Samenspraak is gebaseerd op de klassieke

dialoog, in een nieuw jasje. 
De dialoog techniek bestaat uit een gesprek met

vier stappen:
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Bernard Hilgers

Als gespreksleider van een dialoogtafel heb
je twee rollen, die van deelnemer en
facilitator. Die eerste rol is evident bij een
dialoog; samen ga je in gesprek en daar
hoor ik ook bij. Die tweede rol van facilitator
koos ik bewust omdat ik me als
dialoogbegeleider anders gedraag en
opstel. Niet als baas, niet als voorzitter of
gespreksleider, al ben ik dat dan allemaal
natuurlijk wel een klein beetje. Maar nee,
facilitator vind ik dan mooier. Ik zie het als
een taak om iets te laten gebeuren, iets te
geven, iets mogelijk te maken. Iedereen
moet zijn zegje kunnen doen. Iedereen
moet zich vrij voelen ook dat zegje te doen. 

Ervaring van een
dialoogbegeleider

Het moet een beetje als een warme deken voelen en aan het eind van
de dialoog zie ik graag iedereen tevreden, gehoord, geïnspireerd en met
warmte in het hart weer huiswaarts gaan. En dat allemaal is zo mooi te
mogen doen en te laten gebeuren. Daar komen uiteraard ook
vaardigheden bij kijken en ervaring om dat te laten gebeuren. Maar als
dat allemaal lukt ga ik net als iedereen tevreden, gehoord, geïnspireerd
en met warmte in het hart naar huis. Dialoog verbindt en verwarmt.
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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 2021 waren vanwege
corona de werkgroep Volwassenendialoog en de werkgroep Online dialoog het
actiefst, daarom deze twee hieronder uitgelicht.

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
De in 2020 organisatie van online dialogen werd doorgezet in 2021. Vanwege
corona was het een groot gedeelte van het jaar helaas niet mogelijk om elkaar face
to face te spreken. 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.

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.

Onze
organisatie
Samenspraak
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Onze dialoogbegeleiders
Een groot deel van onze vrijwilligers zijn (getrainde)
dialoogbegeleiders. Zij begeleiden de 'tafels' tijdens de
evenementen. De dialoog is voor de meeste mensen geen
vanzelfsprekende manier van spreken. Het vergt van de
gesprekspartners dat zij in staat zijn te luisteren, door te vragen en
te spreken vanuit hun eigen ervaring, in plaats vanuit algemene
analyses en verhalen van anderen. Drie voorwaarden die
gemakkelijk verloren gaan als een getrainde dialoogbegeleider
daar niet op let. Daarbij zorgt de dialoogbegeleider ervoor dat
iedereen aan bod komt en mensen niet proberen de ander van hun
gelijk te overtuigen. 
Dialoogbegeleiders spelen tijdens de dialoog dus een belangrijke
rol. Ze begeleiden de dialoog en dragen ertoe bij dat de
gesprekken de moeite waard zijn. 

"De meeste mensen luisteren niet met de
intentie om te begrijpen, ze luisteren met de

intentie om te reageren"
Stephen R. Covey- auteur

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, het ontwikkelen van competenties en
vaardigheden en een (betaalde) baan. De kleinschaligheid en
laagdrempeligheid 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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Wat hebben we in 2021 gedaan?Terugblik 
op 2021

2021 was het jaar waarin het houden van verbinding met elkaar
een van de grootste uitdagingen was. Voor de Apeldoornse
samenleving, maar ook zeker binnen Stichting Samenspraak
Apeldoorn bleek dit zo te zijn. Als stichting hebben we ingezet op
het houden van die verbinding, onder meer door digitaal mensen
met elkaar in dialoog te laten gaan. 

We hebben nieuwe vrijwilligers geworven en gevonden. Helaas
hebben we afscheid moeten nemen van 3 bestuursleden
waaronder de voorzitter (Kirsten Regtop). Er zijn echter ook twee
nieuwe bestuursleden bijgekomen. In de laatste maanden van 2021
heeft het bestuur in de persoon van de voormalig voorzitter Roelof
Oudman een nieuw algemeen bestuurslid verwelkomd, die met
opdracht "een nieuwe voorzitter te benaderen" als interim het
voorzitterschap waarneemt. We hebben mede hierdoor de
afgelopen tijd  vertraging opgelopen in de  professionaliseringsslag. 
Welke activiteiten we hebben uitgevoerd – en hoeveel mensen we
daarmee bereikt hebben – lees je hieronder.
 

Internationale vrouwendag op 8 maart 2021
Zoomdialogen in  juni 2021
Week van de dialoog 2021 "De moeite waard"
Opleiden van nieuwe gespreksleiders van Stichting
Samenspraak Apeldoorn en opfristraining voor bestaande
gespreksleiders. 
Deelname aan bijeenkomsten rond de beëindiging van
Nederland in Dialoog en bijdragen aan onderzoek naar een
mogelijke doorstart Nederland in Dialoog 2.0. 
Opzetten en organiseren van de Denktank om vraagstukken
waar Stichting Samenspraak Apeldoorn aan bij kan dragen te
identificeren en advies over uit te brengen aan de organisatie. 

Activiteiten:
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Het landelijke thema van de
week van de dialoog was: 'De
Moeite waard'.  Met een
bijzondere start namelijk de
landelijke opening op 29
oktober werd door onze
wethouder Detlef  Cziesso. Via
een online verbinding werden
de diverse dialoogsteden
meegenomen in de start van
deze week.  
Wil je deze start terugzien? KLik
dan op deze link
https://www.facebook.com/sam
enspraak.apeldoorn/videos/100
0483000798055

Uitgelicht
Week van
de dialoog
2021

De boekenbank
2 Schrijfdialoogtafels door
Johanette 
Talma borg (generatie dialoog)
De Klup 2 dialoogtafels
De Wereldwinkel
Wandeldialoog Berg & Bos
Bolwerk (generatie dialoog)

Na de start begon voor Apeldoorn in
de week van 1 tot en met 5
november 2021. 

Bij de 14e editie van de Week van de
Dialoog stond het thema 'De Moeite
waard’ centraal. Tijdens de landelijke
aftrap op vrijdag 29 oktober 2021
werden  al twee tafels in het
gemeentehuis gehouden. Vanaf 1
november werden op verschillende
locaties in Apeldoorn diverse
dialoogtafels georganiseerd,
waaronder:

Soorten dialoog 
Bij deze editie hadden we
verschillende soorten dialogen naast
de regulier dialoogtafels.
Schrijfdialogen, wandeldialogen en
generatie dialoog. De
generatiedialoog was de combinatie
van lagere schoolkinderen met
ouderen die in een verzorgingstehuis
wonen. Dit zorgde voor hele mooie,
bijzondere ontmoetingen.
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Andere evenementen in
2021

VRIJWILLIGERSROUTE 2021

Dit jaar was voor het eerst de vrijwilligersroute
en samen met allerlei andere organisaties in
Apeldoorn stelden wij onze deuren open en
was iedereen welkom om kennis te maken. Het
was die dag een hele stormachtige dag, vol met
regen. Daardoor was de animo niet groot.

ONLINE DIALOGEN

Internationale vrouwendag op 8 maart 2021
Online dialogen in juni 2021 (Door Covid gebleven bij Zoomsessies. Gezien onze doelgroep was dit een heftige, maar
noodzakelijke omslag)
Week van de Dialoog in november 2021
Maandelijkse nieuwsbrief 
Meer activiteiten op sociale media 
Bijeenkomsten Denktank 

We zijn dankbaar dat we een groep vrijwillige medewerkers bij Stichting Samenspraak Apeldoorn hebben die bijdragen
aan de projecten van de stichting. Onder begeleiding van de projectcoördinator hebben zij gewerkt aan: 

In 2021 zijn we gestart met 4 vrijwillige medewerkers op het projectbureau. Twee hebben afscheid genomen van ons per 
1 september 2021. Eén van die twee medewerkers heeft inmiddels een deels betaalde baan. In het najaar is er een nieuwe
medewerker gestart. . 

ACTIVITEITEN PROJECTBUREAU

Een groot deel van het jaar 2021 stond nog in
het teken van corona. Dat betekende geen
ontmoetingen in het echt. Maar wij hebben in
juni een aantal online dialogen georganiseerd.
Daardoor konden wij toch met elkaar in
contact blijven en zo de dialogen organiseren.
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Ervaring van de 
coördinator
Projectbureau

In januari 2020 ben ik gestart als coördinator projectbureau, dit
was een zeer vreemd jaar, omdat als snel corona zijn intrede deed.
In 2021 werden we hier nog steeds mee geconfronteerd. Het
zorgde ervoor dat wij veel flexibiliteit en creativiteit moesten
tonen. Veel activiteiten werden afgelast, waar we toch al veel
energie in hadden gestoken. Gelukkig konden we wel weer met
elkaar op 'kantoor' aan de slag. Het eerste half jaar bij De Klup aan
de Mariastraat en na de zomervakantie mochten we weer terug
naar de Buurtkamer aan de Van der Spiegelstraat. 

Wat was het fijn dat we de Week van de Dialoog weer live konden
plaats laten vinden. Het was een geslaagde editie. 

Het werken voor Samenspraak geeft veel voldoening. Als
coördinator ben ik niet alleen begeleider van de medewerkers op
het projectbureau, ook ben ik het aanspreekpunt voor de overige
vrijwilligers. De diversiteit van het werk zorgt dat het elke keer
weer een uitdaging is, maar dan wel een hele leuke.

Miranda Kalksma
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De kern van onze organisatie blijft het leggen van verbindingen tussen bewonersgroepen van
verschillende culturele achtergronden en oriëntaties. Zowel in 2021 als in 2022 zal de Stichting
zich concentreren op het samenbrengen van deze groepen door het voeren van een dialoog
over actuele thema’s. Hiermee leveren wij een bijdrage aan het tegengaan van polarisatie en
het vergroten van inclusiviteit voor alle Apeldoorners.

In 2021 ontwikkelde zich een nieuw venster op de tijd. De bevolking droeg eigen
verantwoordelijkheid om de verspreiding van SARS-gerelateerde virussen zodanig te beheersen,
dat geen maatschappelijk onaanvaardbare situaties meer zouden kunnen ontstaan voor leven en
gezondheidsdiensten, waardoor ieder die dat nodig heeft zorg kan blijven ontvangen. De
samenleving bleef echter onder invloed tot het einde van 2021. 
In 2022 hopen wij weer een 'normaal' jaar te mogen ervaren. Een jaar waarin wij verder gaan met
onze activiteiten en deze waar mogelijk uitbreiden. We willen onze zichtbaarheid vergroten door
wekelijks op social media aanwezig te zijn. 

Stichting Samenspraak Apeldoorn blijft uiterst belangrijk voor onze samenleving, om bruggen te
slaan tussen mensen onderling in onze gemeenschap. Samenspraak  ondersteunt het verbinden
met elkaar. Door verbinding  groeit het sociale ‘draagvermogen’  van zowel de eenheid als ook van
de  positieve aspecten die achter verscheidenheid schuilgaan.

Ambitie 2022
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Het introduceren van een jaarthema
Het periodiek organiseren van (online) dialogen
Bevorderen van sociale cohesie, integratie en participatie door het
organiseren en bijdragen aan bijeenkomsten van organisaties en/of
initiatieven
Het organiseren van de Week van de Dialoog met als doel de dialoog
tussen mensen van verschillende achtergronden met elkaar in gesprek
te laten gaan en te verbinden
Door ontwikkelen van de verschillende dialoogvormen en deze
inzetbaar maken voor maatschappelijke organisaties en scholen. 
Ondersteunen bij het uitvoeren en inzetten van de dialoog door
middel van het geven van informatie, advies en training aan
organisaties die een dialoog willen inzetten om mensen te laten
participeren en integreren
Begeleiden en onderhouden van de deskundigheid van
dialoogbegeleiders door trainingen
Realiseren van een inclusieve stichting door onder andere
medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt, die werken aan de
re-integratie op de arbeidsmarkt
Een zichtbare stichting met een professionele website, effectieve
communicatiemiddelen en een actieve deelname binnen sociale
media
BLM/Kleurrijk: Het ondersteunen van een burgerinitiatief die een
werkgroep gevormd hebben om racisme en discriminatie tegen te
gaan

Samenspraak draagt bij aan de samenhang tussen
verschillende groepen in Apeldoorn. Wij brengen
steeds meer mensen met elkaar in dialoog en creëren
daarmee groeiend wederzijds begrip voor elkaar.

Deze bijdrage zorgt voor het vergroten van
maatschappelijke cohesie in Apeldoorn. Om dit nog
meer te versterken zijn dit de doelen voor 2022

Doelen
2022
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Vrijwilligersoproep

Bestuursleden
Dialoogbegeleiders
Vri jwil l ige medewerkers
Ambassadeurs van Samenspraak

Gezocht:

Ervaring van projectbureau
medewerkster
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. 

Met de Coronacrisis was dit wel anders. Gelukkig
werken we nu weer samen in de Buurtkamer. 

Ook vind ik het fijn om bij Samenspraak te werken
door de activiteiten die er worden georganiseerd
en met als doel mensen nader tot elkaar te
brengen. 

 
Andrea Buitenhuis

Samenspraak is als stichting 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.

 
Ben je, of ken je zo iemand, neem dan eens vrijblijvend contact met ons op en kom
eens een kijkje nemen. Wil je eerst eens kennismaken? Stuur ons dan een email, dan
maken we een afspraak met je: info@samenspraakapeldoorn.nl.

Heb jij behoefte aan meer informatie of ben je
geïnteresseerd? Kijk dan eens op:
www.samenspraakapeldoorn.nl. Hier vind je
informatie en actuele vacatures 
of bij Apeldoorn Pakt Aan .
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