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AANLEIDING
De Nederlandse samenleving is tegenwoordig multi-cultureler dan ooit. Een multiculturele
samenleving brengt voordelen met zich mee, maar dit verschijnsel heeft ook nadelen. Op dit laatste
wordt de laatste tijd in de politiek veel nadruk gelegd. Er wordt daarom vaak gezegd dat de integratie
in Nederland mislukt is. Vindt u dat ook? En zo ja, waardoor denkt u dat dit zou kunnen komen?
U hebt hier vast wel een mening over.

PLENAIRE TERUGKOPPELING
MOODBOARDS & STELLINGEN
 BLAUW: Aanpassen is een onderdeel van de integratie…
Bij Integratie is aanpassen in beide richtingen van belang. Hoe doe je dit?
- Aanpassen begint in de keuken. Het eten voorziet op reis in de eerste behoefte. (De spaghetti boom?) Na
het eten lekker ontspannen, bekend bij en in alle culturen.
- Typisch Nederlandse gewoontes gebruiken,
o Lekker gezond leven met Pijnenburg ontbijtkoek
o door fietsend te bewegen
o Een wybertje voor de keel en bij verkoudheid
- Acceptatie van het geloof van het individu
Dit alles is eigenlijk een logische ontwikkeling tot integratie, EEN LANGE WEG OM TE GAAN.
 GEEL: Integratie moet van 2 kanten komen…
Als eerste stap gaan wij op zoek naar Wat mensen met elkaar verbindt?
- Het eten, het werk
- Samen leren en ontdekken
- Kunst & muziek zijn mooi creatieve instrumenten om de integratie te bevorderen
- Respect voor elkaars cultuur en eigenheid. Maxima en Willem Alexander zijn mooie rolmodellen hiervoor
- Wederzijds respect voor elkaars gedachte goed
- Houd kerk en staat gescheiden
Een uitdrukking in Rome, toepasselijk voor de Integratie tot op zekere hoogte… ‘DOE ZOALS DE ROMEINEN!’
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 GROEN: Wij creëren onze obstakels op weg naar integratie
Het integratieproces is nodig voor iedereen die een multiculturele samenleving in harmonie wenst. `In een land
zijn we zijn als een tak, waar we samen in diversiteit aan hangen. Willen wij diversiteit en harmonie leven dan
moeten wij onze obstakels overwinnen.
- Nieuwkomers: Kom uit je culturele gevangenis; maak een nieuwe eigen kring in je nieuwe land
- Autochtoon: Je bent ook onderdeel van de multi-culti samenleving. Zie de eigenheid van de ander, enjoy de
diversiteit en heet de nieuwkomer welkom
- Allen: Overwin je angst voor het nieuwe onbekende. Plan een supergezellige reünie met hartverwarmende
samengestelde gezinnen met de lekkerste familie gerechten uit alle windstreken
- Allen: Op deze nieuwe, of veranderende plek blijf stilstaan bij volgende vragen,
o Zijn we echt?
o Zeggen we sorry?
o Vergeven wij elkaar?
o Geven wij elkaar complimenten?
o Zijn we gelijk?
o Vertrouwen we elkaar?
o Hebben we plezier?
SAMEN KUNNEN WIJ IETS BETER MAKEN EN GELUKKIG ZIJN!
 PAARS: Samen aan iets werken wat je interesseert kan de integratie bevorderen…
‘Design(ken)merken’ zijn nodig om intercultureel samen te werken. Wat kunnen we samen doen,
Samen lekker eten klaarmaken,
- samen fietsen zijn,
- samen dansen en carnaval vieren .
Er zullen zeker aanpassingsproblemen zijn:
- Ga tot inkeer.
- Wees trots op je identiteit en cultuur
- Wees op tijd. Is belangrijk in de Nederlandse cultuur
Daarna is Integratie leuk en prikkelend. Het maakt je blij, gelukkig en is als een warme douche.
INTEGRATIE IS KUNST!
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 ROOD: Voor integratie hebben wij niet tolerantie nodig, maar acceptatie
Hoe krijg je ‘acceptie ‘ en wanneer ben je geaccepteerd.
- Blijf praten, praten, praten met elkaar
- Probeer elkaar te vinden. YES YOU CAN
- Kom uit je hokjes geest
- Goed volk wil er meer van weten,
o Ontdek de puzzel van de vreemde vogels.
o Neem voldoende hiervoor
o Daarna komt er tijd voor ontspanning en rust
Beleef het mee , ‘MET KLEURRIJKE BOUWSTENEN VAN DROMEN NAAR DADEN’

TOEKOMSTIGE THEMA’S
Bij de plenaire terugkoppeling hebben de verschillende Tafels hun wens geuit voor een vervolg en hebben
mooie ideeën/onderwerpen naar voren gebracht om in de toekomst over te berde te brengen; zoals,
- 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 Emancipatie man/vrouw eigentijds
- Is integratie gemakkelijker wanneer je een man bent.
Wij zijn blij met deze thema’s, gezien zij ook WINWIDE’s IEP pijlers raken.

ACTIVITEITEN PROGRAMMA SUBSIDIEAANVRAAG
In 2014
 Sept: 1x kennismakings ATT. we delen en wisselen voorzichtig onze ervaringen en kennis uit m.b.t de
thema’s Integratie en participatie in Nederland. Dit doen we in een veilige ATT omgeving, conform haar
leidraad (zie appendix) en vanuit een intercultureel perspectief.
 4de kwartaal: 1x ATT gericht op evaluatie afgelopen ATT, het vormen van nieuwe werkgroepen en
voorbereiding op hoofdlijnen voor de ATT-vervolgprogramma’s in 2015
In 2015 zijn de voorgestelde discussiethema’s:
 Lente ATT: Participatie vanuit een intercultureel perspectief
 Zomer ATT: Emancipatie eigentijds en vanuit een intercultureel perspectief
 Herfst ATT: Jongeren, ouderen en Intergenerationele verschillen
 Winter ATT: gaan we de resultaten van de ATTs samenvatten in een discussie/debat en gebruiken hierbij
creatieve en kunstzinnige vormen onder begeleiding van deskundigen op verschillende gebieden.
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Ten slotte,
Hieronder de ervaringen van D-ATT WERKGROEP

over de voortgang en het proces naar hun eerste D-ATT toe en hun belevenis op de avond zelf.
Wat ging goed?
Wat ging minder goed?
Hoe kan dit beter?
Uyanga:
Ik vond het leuk om deel te nemen aan de ATT Delft werk groep. Ik vond het voor de eerste keer wel goed
gaan. De avond was erg leuk. Aan mijn tafel zaten hele gezellige en gemotiveerde mensen. Maar ik vond het
lastig om mijn verhaal aan de tafel te vertellen. Mensen onderbreken je om vragen te stellen. Of begonnen
vanuit hun ervaring wat meer te vertellen, terwijl het de bedoeling was dat zij later aan het woord komen. Ik
denk dat wij gewoon met de stellingen aan de slag moesten gaan en dat wij tijdens de discussie over ons
moeten vertellen en de discussie in gang zetten. Nu waren wij heel passief bezig en hoefde ik alleen maar te
sturen, terwijl mensen wilden dat je ook iets zegt en toevoegt aan de discussie.
Wat ging goed? het mood board maken ging heel goed ging en was erg leuk.
Wat ging minder goed? Hoe kan dit beter? Ik denk dat de organisatie nog beter kon. Het was nu een beetje
chaotisch. En ik denk dat de discussie echt een discussie moet zijn, hoewel dat ook lastig kan worden. En wij
moeten meer mensen bereiken door buiten folders uit te delen in bepaalde wijken of naar een
inburgeringscursus gaan. Ook vond ik de dag niet zo handig. Ik kon bijvoorbeeld sommige mensen die ik op mijn
sportvereniging ken, niet uitnodigen omdat zij op donderdag trainen en dat liever doen dan discussiëren.
Francesca:
Ik vind de activiteiten van Winwide leuk en volgens mij ging de eerste ATT in Delft heel goed. Mensen die aan
elke tafel zaten konden praten over hoe een goede integratie moet zijn. Zij hebben ook hun meningen
uitgewisseld over hoe een goed netwerk op te bouwen en goed te integreren. Aan het eind van de conversatie
van onze tafel was het duidelijk dat als mensen open zijn om hun eigen cultuur te delen en om aandacht aan de
anderen te geven, dit een basis is voor integratie. Dit maakt ons leven beter. Ik denk dat het ook belangrijk is om
mensen actief en acteurs van elke activiteit te zijn. Misschien is het een idee om excursies te organiseren over
‘ontdek Holland’.
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Wat ging goed? Het warm-up spelletje was goed. Door dit spelletje begonnen mensen hunzelf te introduceren.
Het eten hielp mensen om te converseren. Het moodboard was ook leuk en hielp mensen dieper de conversatie
aan te gaan.
Nejla:
Het was een goede avond. Toevallig zaten twee vriendinnen van mij aan mijn tafel. Een van hen is Turkse en de
andere is Nederlander. Man van Muzeyyen die ook Nederlander is, zat ook aan mij tafel. Het gesprek tussen ons
ging heel gezellig. Iedere deelnemer van de tafel vertelde hun verhaal en zij waren bereid om over de stelling te
praten
Wat ging goed? Het spelletje was leuk en de avondvoorzitters deden het heel goed. Om mood boards te maken
was een goed idee. Mensen aan de tafel deden gezellig mee. Turkse Halay ging goed. Eerst dacht ik dat ik het
niet goed kon uitleggen, maar bijna iedereen deed mee en zij vonden het leuk.
Muzeyyen:
Het was een gezellige en leuke avond. Het begin was een beetje onrustig omdat er kwamen minder mensen dan
wij verwacht hadden. Later kwamen er gelukkig wat meer mensen bij, maar uiteindelijk maakte dit niet zo veel
uit omdat iedereen heel goed met de activiteiten mee deed. Aan mijn tafel hadden wij een goede start met het
vertellen over hoe wij ons allemaal aangepast hadden in ons nieuwe leven in Nederland. Een Nederlander
vertelde ook dat zij zich ook heeft aangepast door het leren kennen van de cultuur van haar schoondochter die
uit Mongolië komt. We denken dat als wij open zijn naar elkaar en ons gedrag uitleggen door onze cultuur
verschil, er minder misverstand tussen nieuwkomers en Nederlanders zou zijn.
Wat ging goed? Door het spelletje werden mensen bewogen om antwoorden te vinden en daardoor konden zij
met de anderen spreken. Dit was gezellig. Het mood board was ook goed . Farzane en Itzel hadden het eten op
tijd klaar gezet voor het open buffet.
Terwijl er eten gehaald werd, konden mensen ook een praatje maken.

Wat ging minder goed? Hoe kan dit beter? De voorbereidingstijd voor de avond was een beetje weinig. Wij
waren nog niet klaar toen de gasten begonnen binnen te komen. Volgende keer moeten wij misschien nog
eerder komen om voor te bereiden en goed afspreken wie wat zal doen. Ik kon niet altijd aan mijn tafel
aanwezig zijn omdat ik moest opletten dat alles volgens plan liep. Dit vond ik jammer, volgende keer moeten wij
zorgen dat een persoon deze taak heeft.
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Madelon:
Mensen aan mijn tafel waren divers. Twee van hen waren toevallig binnengekomen, maar zij vonden leuk om
mee te doen. Gerla had meer ervaring met het mood board maken.
Wat ging goed? Mijn samenwerking met Muzeyyen over het voorzitten was goed. Op de avond ging de
presentatie goed. Nejla heeft het heel goed gedaan met het entertainment gedeelte. Zij legde goed uit hoe wij
Halay moesten doen. Iedereen was vrolijk met het liedje en met de dans.
Wat ging minder goed? Hoe kan dit beter? Onze vergaderingen waren niet altijd gestructureerd. Hier moeten
wij goed op letten.
Isabella:
Aan het begin was er niemand aan mijn tafel dus ik dacht dat mijn stelling niet door ging. Op een gegeven
moment zag ik dat er toch een paar deelnemers aan de tafel kwamen zitten. Praten over de stelling begon dus
voor mij een beetje vreemd maar wij hadden goede conversaties. Niet iedereen aan mijn tafel kon goed
Nederlands spreken maar wij konden toch een manier vinden om met elkaar te praten. Wij hadden niet zo veel
tijd om het mood board te maken maar uiteindelijk lukte het wel. In het algemeen was het een goede avond.
Wat ging minder goed? Hoe kan dit beter? Ik en Uyanga zaten bij de registratie. Er kwamen mensen, wij
moesten hun namen checken, hun informeren over de activiteiten van Winwide over de avond en ook moesten
wij vertellen dat zij koffie of thee kunnen halen . Ik vond het te veel informatie voor een persoon. Ik denk dat wij
beter moesten afspreken wat wij hadden moeten doen. Misschien was het in het begin rommelig omdat wij
deze taak voor de eerste keer deden, maar de volgende keer kunnen wij beter de taken verdelen en overleggen.
Farzane:
Het was een goede avond. Tijdens de avond zag ik dat de deelnemers gezellig meededen. Ik heb met
verschillende mensen kennis gemaakt. Ik vond de organisatie ook goed. Jammer dat wij niet genoeg tijd hadden
om een beetje te rusten voordat de deelnemers kwamen.
*****
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