
Integratie Emancipatie  Participatie 
                                                                                                                                        

                      

UITNODIGING 

AlleTonenTafels - inhoudelijke discussieavonden van WINWIDE 

 

Thema: Integratie Emancipatie Participatie 

Denk-en-Doe Avond 

Woensdag, 19 november 2014 

 

Na onze succesvolle 1ste AlleTonenTafels in Delft (D-ATT) afgelopen september met als Thema Integratie 

willen wij u/jullie graag nu uitnodigen voor een vervolgavond.  
 

Deze 2de D-ATT wordt een ‘Denk-en-Doe’ avond, waar wij de mooie ideeën/onderwerpen die jullie uit 

onze vorige D-ATT naar voren hebben gebracht, samen met jullie vanuit een intercultureel perspectief 

verder gaan uitwerken. 

De gekozen onderwerpen, 

Meer weten en begrip voor culturele verschillen, 

Meer weten over verschillen tussen rationele (westers) en emotioneel (niet westers) denkende mensen 

Cultuur gevangenis, 

Is de integratie in Nederland mislukt of niet? 

Gender diversiteit en emancipatie, 

Is integratie gemakkelijker wanneer je een man bent, 

Meer… 

 

Spreken deze onderwerpen u aan? 

Of heeft u een ander onderwerp over Integratie, Emancipatie of Particpatie in een multiculturele 

samenleving? 

 

Denk-en-Doe dan met ons mee, en meld u aan! 

 

 

Datum:  woensdag 19 november 2014  

Registratie:  vanaf 17:30 uur, aanvang: 18:00 uur  

Einde:   circa 22:00 uur  

Locatie:  De Vleugel Wijkcentrum, Aart van der Leeuwlaan 4, 2624 LD Delft  

Aanmelding:   delft@winwide.nl   

Informatie: www.winwide.nl 

Kosten:  deelname gratis; vrijwillige bijdrage voor de maaltijd en drankjes i  

 

***** 
 
 

AlleTonenTafels (ATT) is een inititatief van  WIN met Wilskracht, Initiatief, Durf en Empathie 

 
 Met dank voor de financiële ondersteuning aan: 

Gemeente DELFT 

mailto:delft@winwide.nl


                      

PROGRAMMA 

AlleTonenTafels - inhoudelijke discussieavonden van WINWIDE 

 

Thema: Denk-en-Doe Avond Integratie Emancipatie Participatie 

Woensdag, 19 november 2014 
 
Wat is het doel van de avond? 

In 2015 willen wij elk jaargetijde een AlleTonenTafels organiseren in Delft (D-ATT). Op deze avond gaan 
wij DENKEN over de hoofdlijnen op inhoud van het programma en hoe wij de uitvoering van deze D-ATTs 

kunnen DOEN. 
 

Hoe gaan wij dit doen? 

 We hangen de verschillende thema’s aan WINWIDE’s pijlers Integratie, Emancipatie en Participatie 

en formeren relevante werkgroepjes.   

 We denken na hoe wij de inhoud van jullie gekozen onderwerpen, speels en interactief vorm kunnen 

geven in verschillende D-ATTs activiteiten in 2015  

 Voor de uitvoering van de activiteiten volgen wij onze ATT-leidraad en geven hierover een korte 

presentatie 

 
Wat willen wij op deze avond bereiken? 

We hebben 3-4 werkgroepen geformeerd, elke werkgroep heeft een coördinator gekozen en de data voor 
het 1ste werkgroep overleg vastgesteld. 

 
Tijd 

 

17:30-18:00  Inloop & registratie  

18:00-18:15   Welkom & Kennismaking spel 

18:15-18:30   Introductie Integratie, Emancipatie en Participatie (IEP) Thema’s  

18:30-18:45  Formatie IEP werkgroepen en vaststellen data D-ATTs  per kwartaal 

- Lente D-ATT:   Emancipatie 

- Zomer D-ATT:  Participatie 
- Herfst  D-ATT:  Integratie 

- Winter D-ATT:  Afronding met een Intercultureel Kerstfeest voor iedereen 
18:45-19:00  Ppt Presentatie WINWIDE en haar AlleTonenTafels concept  

19:00-20:00  Maaltijd 

- Discussie invulling en vormgeving activiteiten programma 2015 

20:00-20:30  Toetje 

- Tijdslijn, Inhoud en Programmering op hoofdlijnen 

20:30-21:00  Entertainment 

21:00-21:30    Netwerken 

21:30-22:00  Afsluiting en Mededelingen 

***** 

 

AlleTonenTafels (ATT) is een inititatief van  WIN met Wilskracht, Initiatief, Durf en Empathie 

 
 Met dank voor de financiële ondersteuning aan: 

Gemeente DELFT 


