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SPREEKTEKST GEMEENTE DEN HAAG D.D. 5 OKTOBER 2011 

 

Spreker  : Liz Oosterbaan, vrijwilliger bij WINWIDE 

 
Doel inspreken : Wij hebben de Emancipatienota van de gemeente den Haag 

  met veel interesse gelezen en zien zeker raakvlakken in de 

  samenwerking tussen de Gemeente Den Haag en de Alle 
  Tonen Tafels van WINWIDE.  

 
De WINWIDE organisatie 
Is een vereniging waar diverse organisaties, bedrijven en kleine zelfstandige ondernemers 

zich kunnen aansluiten en samenwerken, gericht op interculturele samenwerking en 
genderemancipatie. Zij kunnen hun diensten aanbieden aan de zogeheten Alle Tonen Tafels 

(ATT’s).  
In 2010 was WINWIDE genomineerd voor de Kartiniprijs Den Haag.  
 

In de ATT bijeenkomsten worden migranten en autochtone Nederlanders uit Den Haag 
uitgenodigd om op een gelijkwaardige manier samen te werken. Zij brengen eigentijdse 

onderwerpen naar voren over o.a. mannen en vrouwen emancipatie (voor de komende 
periode zijn dit: onderwijs en creatieve ontwikkeling, kunst, muziek en sport). Het is tevens 
een ontmoetings- en uitwisselingspunt met als voertaal het Nederlands. Inmiddels hebben 

we een bereik van 300 – 400 personen in de regio Den Haag. 
 

Het doel van WINWIDE 
Is de kloof tussen migranten en autochtonen te verkleinen en de onderlinge samenhang en 
raakvlakken te vergroten. Zo kunnen de organisaties en deelnemers aan de ATT's op hun 

eigen ontwikkelingsniveau een bijdrage leveren aan de samenleving. Daarnaast wil 
WINWIDE een opstap mogelijk maken naar betere maatschappelijke- en arbeidsparticipatie. 

  
De doelgroep  
Zijn hoger opgeleide mannen en vrouwen waaronder jongeren, ouderen, minder validen en 

anders sexueel geaarden. De hogeropgeleiden problematiek wordt nog steeds onderschat, 
met name onder de migranten. Zij kunnen vaak niet aan het werk komen omdat hun 

diploma's en ervaring niet erkend worden in Nederland. Voor de lagere functies zijn zij weer 
overgekwalificeerd. Meestal belanden zij thuis en in enkele gevallen in 

het vrijwilligerscircuit. Echter zij willen zich wel blijven ontwikkelen en in aanraking komen 
met de autochtone Nederlanders. De ATT’s voorzien hierin. 
 

In de samenwerking met de gemeente Den Haag voor hogeropgeleiden 
Zien we zeker raakvlakken vanuit de Emancipatienota. Onderwerpen hierbij zijn 

interculturele samenwerking, arbeidsparticipatie, economische zelfstandigheid, taal- en 
talent ontwikkeling.  
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Als het gaat om Gender-emancipatie 

Willen wij dit vanuit een westers en multicultureel perspectief aan de orde stellen bij de 
doelgroep. Wij willen de gender-emancipatie verder brengen dan de man achter het 
aanrecht en de vrouw die niet door het glazen plafond kan doorbreken. Onze ervaring met 

onze mannen en vrouwentafels gebruiken we hierbij als referentiekaders.  
 

Met betrekking tot arbeidsparticipatie 
Zet WINWIDE zich al in om hoger opgeleiden zonder werk een vrijwilligersbaan aan te 
bieden met een vrijwilligersvergoeding. Hiervoor zijn we nog op zoek naar 

subsidieverstrekkers. 
Daarnaast zien we mogelijkheden om met de Gemeente Den Haag samen te werken om 

hoger opgeleide vrouwen in topfuncties te krijgen. We hebben diverse werkloze vrouwen in 
ons bestand o.a. op het gebied van gender-emancipatie. 
 

Jongeren participatie  
Is essentiëel. Immers zij spelen een belangrijke rol in de toekomst op het gebied van 

genderemancipatie en de ontwikkeling van onze multiculturele samenleving. 
We zijn nu bezig met het opstarten van een jongeren participatie team met aandacht voor:  

- betere aansluiting tussen studie en arbeid; 

- genderemancipatie en interculturaliteit in de samenleving; 
- vergrijzing en de verantwoordelijkheden van de jongeren hierbij.   

 
In de samenwerking met de gemeente Den Haag voor lageropgeleiden  
Zien we eveneens raakvlakken. We zoeken hier zelfs naar verbinding tussen de 

opleidingsniveau’s. De groep hogeropgeleide migranten behoort weliswaar tot de 
bovenlaag, maar kan door hun kracht als rolmodel fungeren in de Haagse samenleving. Zij 

kunnen zich uitstekend inzetten voor de lageropgeleide migranten. Hierbij haken we aan bij 
het stuk “Omzien naar elkaar”van Mitra Rambaran om moeilijke niet autochtone 

lageropgeleiden te begeleiden. 
Wij kunnen gecertificeerde trainingen en professionele begeleidingstrajecten aanbieden 
vanuit onze achterban. 

 
Samenvattend 

Wil WINWIDE en de ATT’s graag met de Gemeente Den Haag samenwerkings- 
mogelijkheden zoeken om het voorgaande op een projectmatige basis op te starten en 
verder uit te bouwen. Hierbij zetten we als instrument in de ATT’s en de deelnemers 

hieraan. 
 

Dit is onze reactie op de Emancipatienota  en de reden voor inspraak. 
Dank voor uw aandacht.    

***** 

5 oktober 2011 

 


