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Beste lezer,
De stichting Samenspraak in een nieuw jasje: na het nieuwe logo en huisstijl, de
vernieuwde website apeldoornindialoog.nl wordt binnenkort de nieuwe website
samenspraakapeldoorn.nl gelanceerd! Niet alleen een nieuw jasje, ook gaat de
stichting Samenspraak een nieuwe koers varen, met een nieuw bestuur en een
nieuwe invulling van de missie en visie. Hierover verderop in deze nieuwsbrief
meer. Verder leest u in deze nieuwsbrief over de komende trainingsdagen voor
Dialoogbegeleider. De trainingen worden gegeven rondom het thema van de Week
van de Dialoog. Heb je interesse om mee te doen? Schrijf je snel in, dan kun je
alvast warm te lopen voor de Week van de Dialoog in november!

Week van de dialoog 2019
Van 1 tot en met 10 november organiseert Samenspraak voor de 12e keer de week
van de dialoog. We willen weer een aantal tafels beschikbaar stellen op diverse
locaties. Hiervoor hebben we dialoogbegeleiders en locaties nodig.
Training dialoog begeleiden
Wil je zelf een dialoog begeleiden? Wil je als ervaren begeleider je kennis en
vaardigheden opfrissen? Op donderdag 20 juni en dinsdag 25 juni 2019
organiseren wij een tweetal trainingen: dialoog begeleiden. Je maakt kennis met de
achtergrond van de dialoog en de dialoogstappen. Je oefent met luisteren en
vragen stellen en met het begeleiden van de dialoogtafel. In de training werken we
met een diversiteit aan werkvormen. Je bent van harte welkom op een van deze
dagen van 18.00 uur tot 21.30 uur. Wij verzorgen de soep en het broodje
(vegetarisch). Er zijn geen kosten aan verbonden.
Meld je aan via info@apeldoornindialoog.nl
We zoeken ook locaties
Ook hebben we organisatoren nodig die voor de week van de dialoog een tafel
willen organiseren. Je zorgt voor de locatie en voor een aantal deelnemers
(minimaal 4, maximaal 8). We denken hierbij aan locaties zoals de bibliotheek, een
café, een verzorgingshuis, Gigant, atelier van een kunstenaar, wijkgebouw, school,
wandel dialoog, schrijfdialoog etc. Fijn om de dialoogtafel zelf onder de aandacht te
brengen; ook via Stichting Samenspraak. Heb je interesse om een locatie te
organiseren, neem dan contact op met info@apeldoornindialoog.nl
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Van het bestuur
De stichting Samenspraak heeft een nieuwe voorzitter: vanaf 1 maart heeft Kirsten Regtop het stokje
overgenomen van Roelof Oudman. Roelof bedankt voor je inzet de afgelopen jaren! Ook is er een nieuwe
coördinator van het projectbureau. Na het vertrek van Jacqueline Pol is Astrid Leenheer sinds 1 april de nieuwe
coördinator van het projectbureau.

Nieuwe voorzitter Stichting Samenspraak
Vanaf maart 2019 ben ik toegetreden tot het bestuur van Stichting Samenspraak Apeldoorn. Graag stel ik me
aan u voor. Ik ben Kirsten Regtop, 37 jaar en vrijwel mijn hele leven woonachtig in Apeldoorn. Samen met mijn
partner Paco heb ik twee jonge kinderen, Jula van 7 en Tieme van 4. Ik heb een eigen bedrijf in het macro-social
work. Ik heb namelijk een diepe drive om verandering in onze maatschappij teweeg te brengen waar het gaat
om de opvang en hulp die we aan mensen bieden die in huiselijk geweld situaties zitten te verbeteren. Zodat zij
zich weer kunnen verbinden met hun nabije omgeving en het geweld sneller kunnen stoppen. Ik ben spreker en
trainer op het gebied van de aanpak van huiselijk geweld. Als maatschappelijk werker ben ik tot 2008 in
Apeldoorn werkzaam geweest in het jongerenwerk in Orden. Daar heb ik destijds kennisgemaakt met PDDA
door zelf gespreksleider te zijn van een jeugddialoogtafel in ons jongerencentrum. Dat is wel een aantal jaar
geleden, maar het werk van de Stichting was dus in grote lijnen bij mij bekend. Toen ik door Roelof werd
benaderd werd ik direct enthousiast, besturen vind ik leuk, dat heb ik 5 jaar voor GroenLinks Apeldoorn gedaan.
En als er iets is waar ik slecht tegen kan, dan is dat het buitensluiten van mensen. Een en een is drie in dit geval.
Met veel plezier ben ik aan de slag gegaan en hoop dat we met Stichting Samenspraak veel mensen in
verbinding met elkaar kunnen brengen zodat we de wereld weer een stukje mooier kunnen maken met elkaar!
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Wisselingen op het Projectbureau
De samenstelling op het bureau is de laatste tijd gewijzigd, o.a. door her vertrek van Jacqueline Pol. Astrid
Leenheer is enthousiast begonnen als nieuwe coördinator en we hebben afscheid genomen van ICT-ers Edwin
en Sigrid die beiden een betaalde baan hebben gevonden. Wij feliciteren ze hiermee hartelijk en wensen ze veel
succes in hun nieuwe werkomgeving. Martijn helpt ons nu als vrijwilliger met de ICT-zaken. Hij heeft onze
computers opgeschoond en zal meehelpen bij het inrichten van de nieuwe website van Samenspraak. Andrea
helpt nog steeds met de secretariële ondersteuning en Jan Jeroen is van de hand- en spandiensten. Vanaf juni
komt Sabine ons versterken. Voorlopig zijn Quirine (op maandag) en Roelof (op woensdag) nog op het bureau
om Astrid te ondersteunen. Als je het leuk vindt om een keer te komen kijken, kom rond half 11 op de
koffie/thee. Wel handig als je van te voren even meldt dat je komt.

Nieuwe coördinator Stichting Samenspraak
Beste lezers, in dit stukje wil ik mijzelf ook even voorstellen. Mijn naam is Astrid Leenheer. Sinds april dit jaar
ben ik coördinator van het projectbureau Samenspraak. Ik ben 52 jaar en getrouwd met Martin. We hebben
twee tieners, Natasja en Bart van 20 en 19 jaar oud. Ik heb altijd gewerkt in de ICT. Ons leven kreeg een
wending door onze oudste, die een complexe erfelijke aandoening bleek te hebben. Hierdoor ben ik een tijdlang
minder gaan werken. Later ben ik Theologie gaan studeren.
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Mensen maken van alles mee in het leven. Het heeft mij doen nadenken over wat werkelijk belangrijk is. Het zijn
toch vaak kleine dingen die het verschil maken: een vriendelijk gebaar, een behulpzame hand. Vanuit die
overtuiging wil ik mij inzetten om Samenspraak onder de Apeldoorners te bevorderen. Want iedereen doet
ertoe!

Terugkoppeling visiebijeenkomst
Op woensdag 20 mei hebben een aantal vrijwilligers en medewerkers van de Stichting Samenspraak stil gestaan
met hun dromen voor de Stichting. Waar willen we met elkaar nu eigenlijk echt het verschil maken? Wat zijn
onze ervaringen met de dialoog? Wat zijn de pareltjes aan de ervaringen die we gehad hebben en willen we
vooral voortzetten? Iedereen heeft een eigen ervaring met de Stichting en in het persoonlijke leven. Het een is
niet los te zien van het ander. Door middel van de dialoog is uitgewisseld en hebben we elkaar beter leren
kennen. Uit deze bijeenkomst wordt door het bestuur een voorstel voor een visie geformuleerd die we in
samenspraak met elkaar, met mensen die in het verleden gespreksleiders zijn geweest en met verschillende
Apeldoorners in gaan kleuren zodat Samenspraak niet alleen een stichting is, maar onderdeel gaat worden van
onze Apeldoornse samenleving waar je gewoon bij wilt horen!

Vacatures Bestuur
Het bestuur van stichting Samenspraak is op zoek naar twee bestuursleden. Eén bestuurslid met als speciaal
aandachtspunt de verbinding tussen de diverse culturen en een secretaris.
Heb je een hart voor verbinding van mensen en groeperingen in de gemeente Apeldoorn en wil je actief
meedenken en meewerken om hieraan concreet invulling te geven? Overweeg dan om zitting te nemen in het
bestuur.
Vacature bestuurslid portefeuille interculturele verbinding
Samenspraak wil verbinding leggen tussen allerlei verschillende algemene, culturele en religieuze groeperingen.
We zoeken iemand met een andere culturele achtergrond dan de Nederlandse, mede om ons als Samenspraak
een spiegel voor te houden.
Vacature secretaris
Naast de algemene bestuursactiviteiten zijn de specifieke taken van de secretaris:
-samen met de voorzitter zorgen voor de voorbereiding
en de verslaglegging van de bestuursvergaderingen.
- contacten onderhouden met de coördinator van het projectbureau. Je geeft relevante informatie en besluiten
door aan de coördinator van het projectbureau en neemt vragen vanuit het projectbureau mee naar de
bestuursvergadering.
Als bestuurslid van Samenspraak word je opgenomen in dit netwerk. Je maakt kennis met de spilfiguren in de
gemeente Apeldoorn en vrijwilligers en professionals die actief zijn op het maatschappelijk vlak. Je maakt deel
uit van alle betrokken vrijwilligers bij Samenspraak en Dialoog Apeldoorn.
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Apeldoorn in Dialoog
wordt mogelijk gemaakt
door:

Bestuur Samenspraak Apeldoorn
Kirsten Regtop (vz), Henk de Boer
(penningmeeester) en Quirine Lensvelt

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de voorzitter Kirsten Regtop,
telefoon 06-41374405 en/ of mailen naar info@samenspraakapeldoorn.nl
Vacatures projectbureau
Het projectbureau van Samenspraak zoekt ook nieuwe medewerkers!
Wil je komen helpen op het projectbureau aan de Van de Spiegelstraat, kun je met
een computer omgaan of wil je er meer over leren? We zoeken met name iemand
die de nieuwe website wil maken en vormgeven. Kijk voor meer informatie op:
https://www.apeldoornpaktaan.nl/vacature/vrijwilliger-projectbureau/
Of bel naar 06-13706035. Van maandagochtend van 09.00 uur tot en met 12.00 uur
en woensdagochtend van 09.00 uur tot en met 12.00 uur. Mailen kan ook:
info@samenspraakapeldoorn.nl

Werkgroep volwassen dialoog
Tonny Luii, en Roelof Oudman

Werkgroep Kinderdialoog
Tadusi Zwaneveld, Tonny Luii, Quirine Lensvelt en
Willemijn Rutters

Projectbureau:
Astrid Leenheer (coördinator), Jan Jeroen van
Put, Andrea Buitenhuis, Martijn Lijnsvelt en
Sabine Kalsbeek

06-13706035
“Dialoog is oprecht naar elkaar
luisteren. Verbinding met elkaar
ervaren, nieuwe stappen zetten.
Elkaar zien.”
Stuur deze nieuwsbrief gerust door en plaats informatie op websites, Twitter,
Facebook, LinkedIn etc.
Kirsten, Quirine, Henk, Astrid, Andrea, Jan Jeroen, Martijn en Sabine
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