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INTRO 
Bij onze evaluatie volgen wij normaliter de volgende regels, 

- Wat ging goed? 
- Wat kan beter? 
- We complimenteren elkaar… 

Daarnaast willen wij de evaluatie en onze vervolgprogramma’s ook een stapje verder brengen en 
vragen wij aan de deelnemers wat voor impact deze activiteit heeft gehad m.b.t. de persoonlijke 
ontwikkeling of studie van de WINWIDE deelnemers, en of er specifieke items/wensen zijn die bij de 
volgende de programma’s naar voren gebracht en besproken kunnen worden. 
 
Om zo efficiënt en effectief mogelijk van de evaluatie gebruik te maken zullen de hoofdlijnen voor 
onze volgende ATT in de evaluatie ook naar voren gebracht en besproken worden.  
 

Raamwerk Evaluatie I-ATT 24 april 2015 
Inleiding  
Met verschillende  personen is inmiddels contact opgenomen om de evaluatie van 24/4 een stapje verder te 
kunnen brengen en om tot nieuwe programmavoorstellen voor onze volgende I-ATTs. De volgende I-ATT zal op 
vrijdagavond 25 september a.s. in stadsdeel Escamp worden gehouden.  
Kort samengevat hierbij de status quo: 
- Degenen die een sleutelrol hebben gespeeld zijn benaderd en hun tips en opmerkingen zijn globaal 

verwerkt in dit stuk. 
- De gasten die niet zijn gekomen zijn benaderd. Door ziekte waren zij verhinderd en hebben benadrukt dat 

zij de volgende keer graag uitgenodigd willen worden. De vervolg-ATT datum 25/9 is doorgegeven. 
- De aanwezige gasten hebben tijdens de I-ATT aangegeven te willen doorgaan. De vervolg datum is ook aan 

hen doorgegeven en zij zijn uitgenodigd om hun persoonlijke Nieuwe Nomaden verhaal te presenteren op 
een van onze volgende I-ATTs 

 
Pre-evaluatie programma leiding (Diana, Sandra) 
Hierbij volgende globale observering om mee te nemen voor de evaluatie 

- Wat ging goed?  
o De ontvangst 
o Het eten was heel erg goed en overvloedig 
o Door de terugkoppeling van het thema door In Liem zijn wij een stap verder gekomen met 

het vormen van een definitie over de Nieuwe Nomaden. 
o De gasten hadden het naar hun zin, zij hebben van de muziek en het eten genoten. Ook is 

veel gediscussieerd aan de Tafels en tijdens de Nazit.  
- Wat kan beter? 

o Sleutel rollen en taken van de (muzikale) avondvoorziter, debatleider, timekeeper, 
programmabegeleiding, tafel begeleiders liepen volledig door elkaar heen. Ondanks een 
duidelijk draaiboek . Wellicht noodzakelijk om vooraf (veel) vaker bij elkaar te komen…  

o Het programma kan korter en strakker. Ter overweging voor ons volgende programma: 
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1) DOEL= een duidelijke doel van de evenement te hebben. Waar willen we erover 
discusseren? Hoe willen wij onze doel(en) bereiken? 
2) GASTEN= wie zijn de soort van gasten die ons bij ons doel kunnen helpen? Hoe kunnen zij 
ons helpen? 
3) TIJD= Meer tijd voor kennismaking en strakker time management. Het draaiboek speelt 
hierbij een belangrijke rol. Bij afwijking hiervan komt het time management in geding en 
onstaat er verwarring die tot irritaties kunnen leiden…  

o Het eten was overvloedig en heerlijk 9 hoofd- + 6 bijgerechten.  Voor deze speciale avond 
prima. Voor de gewone I-ATTs kunnen kosten besparen door ons tot 5 hoofd- en 5 
bijgerechten te beperken.  

- We complimenteren elkaar… 
Diana en Sandra danken jullie allemaal voor jullie inzet. Ondanks organisatorische oneffenheden is 
deze Speciale I-ATT intens en met veel verschillende energieën verlopen en kunnen we terugkijken 
naar een gedenkwaardige avond.   

 
Persoonlijke terugkoppeling, wensen en ideeën  
Er is veel gesproken aan de Tafels; ook bij de nazit/naborrel. Bij de evaluatie op 8 mei a.s. horen wij ook graag 
jullie persoonlijke ervaringen over wat er besproken is, wat jullie graag in het programma terug willen zien en 
wat een positieve bijdrage kan leveren aan jullie persoonlijke ontwikkeling, studie, etc. 
 

 

Raamwerk vervolg I-ATT Programma’s 
 
Richtlijnen Scenario vervolg I-ATTs  
Naar aanleiding van de pre-evaluatie stellen wij de volgenden programma outline voor de vervolg I-ATTs: 
Voorstel Programma   
- 17:30u Registratie en Ontvangst met muziek (Alessandro) en borrelzoutjes 
- 18:05u Welkom muzikale avondvoorzitter (Itzel) 
- 18:10u Netwerk spel: Communicatie zonder woorden – (Ibrahim Khalil Reprise van onze eerste I-ATT)  
- 18:25u Muzikaal Intermezzo door onze (muzikale) avondvoorzitter Itzel en pianobegeleiding van Henk 
- 18:35u Korte introductie WINWIDE en haar producten (Itzel/Sandra/JPT) 
- 18.55u  Korte introductie  Discussie thema: Nieuwe Nomaden (In Liem) 
- 19:00u  Indonesische Mini-Rijsttafel + netwerk moment 
- 19:45u  Koffie thee + eventueel stoelen in een kring zetten 
- 19:50u Vervolg Introductie thema: Nieuwe Nomaden (In Liem)  
- 20:00u  1

ste
 Nieuwe Nomaden verhaal van de ambassades (Voedsel en Vrede of Migratie Werk) 

- 20: 10u Plenaire discussie over dit verhaal o.l.v. In Liem 
- 20:25u  Muzikaal Intermezzo en voordracht (Itzel/Henk/Alessandro) 
- 20:40u 2

de
 Nieuwe Nomaden verhaal van de internationale organisaties (Migratie en Mensenrechten) 

- 20:50u Plenaire discussie over dit verhaal o.l.v. in Liem 
- 21:05u Muzikale afsluiting 
- 21:25u Aflsluitingswoord  
- 21:30u Nazit voor liefhebbers 

***** 
Debatleider thema ‘Nieuwe Nomaden’ 
- In Liem 
Muzikale invulling en avondvoorzitterschap 
- Itzel (mezzo) 
- Henk (pianist) 
Culinaire invulling 
- Indonesische Toko “Dapur Ibu”: Eenvoudige Rijstafel min. 25 pers.: 5 hoofd- en 5 bijgerechten @€13,50, 

incl. bestek. Excl. bediening €10,- p/p en transport €10,-. 
Locaties en Data  
- Stadsdeel Scheveningen: vrijdag 24 april jl. 
- Stadsdeel Escamp: vrijdag 25 september a.s. 
- Stadsdeel Segbroek: vrijdag 27 november a.s. 
- Stadsdeel Loosduinen: vrijdag 18 maart 2016 
- Stadsdeel Laak: vrijdag 24 juni 2016 
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Raamwerk Vervolg Inhoudelijk Debat I-ATT Programma’s  
Definitie Nieuwe Nomaden, een Nieuw Verhaal, 
Hieronder de inhoudelijke terugkoppeling van In Liem m.b.t. de vraagstellingen voor tafel discussie Nieuwe Nomaden: 
- Wie zijn de Nieuwe Nomaden? Wat zijn hun drijfveren? Hoe kunnen wij ze definiëren?  
- Hoe zouden nieuwe Nieuwe Nomaden denken over integratie, mensenrechten en vrede hedendaags? Wat voor rol 
zullen/kunnen zij hierbij spelen? 
- Hebben Nieuwe Nomaden een organisatie als WINWIDE nodig om te kunnen Integreren, Emanciperen, Participeren 
Haar terugkoppeling heeft geleid tot definities, hieronder weergegeven voor verdere uitwerking in de vervolg I-ATTs:  

Onderwerp Uitwerking Opmerkingen/Overwegingen 

1)  DEFINITIE (Nieuwe 
Nomaden) 

al diegenen die zich bewust zijn van de globale 
onderlinge afhankelijkheid van hun bestaan 
(voedsel, kleding, economie, nieuws, vrije 
tijdsbesteding, sociale contacten, en nog 
meer), die daarom ook begaan zijn met het lot 
van anderen en met gebeurtenissen elders – 
dichtbij of ver weg. 

 de nieuwe nomaad is dus niet meer per 
se iemand die grenzen overschrijdt of 
zijn thuisland verlaat. Het gaat om het 
bewustzijn en niet om de fysieke 
migratie.  

 

2) LIJFSPREUK (politiek-
maatschappelijk) 
 

de planeet is van iedereen – er is genoeg voor 
iedereen. 

de leidende gedachte nu is: er is schaarste 
en ik moet zorgen zoveel mogelijk voor 
mijzelf te accumuleren. 

3) VISIE (politiek-
maatschappelijke) 

alle culturen kunnen en moeten bijdragen aan 
het tot stand komen van een staat van vrede, 
harmonie en gerechtigheid. Dit ontstaat door 
een dynamisch proces dat zichzelf 
voortdurend vernieuwt. Dit wordt 
vormgegeven door middel van ontmoeting, 
discussie en democratische besluitvorming. 

tot nu toe in de geschiedenis is het zo dat 
de overheersende cultuur (macht) 
zwakkeren culturen marginaliseert en zelfs 
geheel vernietigt. 
(voorbeelden te over ..) 

4) CULTUUR (wat is 
cultuur?) 

het geheel van normen en waarden van hoe 
mensen met elkaar, en met dier en natuur 
omgaan; met name hoe men in zijn 
levensonderhoud voorziet en de rijkdom deelt 
en verdeelt met de medemens(=economie). 
Religie, wetenschap, technologie kunnen een 
meer of minder grote rol spelen bij het 
vaststellen van deze normen en waarden. 

aspecten zoals artistieke uitdrukking, 
cuisine, vormgeving van kleding en huis, en 
nog meer zijn weliswaar ook aspecten van 
cultuur, echter, in deze discussie zijn zij – 
aangename – accessoires, en niet de 
wezenlijke elementen. 

5) INVULLING:  
burgerschap, democratie, 
beleids-beïnvloeding 

de nieuwe nomaad verlangt van zijn politieke 
elite dat deze het nieuwe verhaal, nl.: de 
waarden en normen van de diverse culturen 
informeren ons hoe we de overvloed van deze 
planeet moeten verdelen als leidraad nemen. 

‘politiek’ tot nu toe is vooral: “hoe vergroot 
ik de economische macht van mijn 
land/regio/sociale klasse en om dat doel te 
bereiken is 
uitbuiting/marginalisering/vernietiging van 
anderen legitiem.” 

DE ROL VAN WINWIDE? WW begeleidt het proces van bewustwording 
m.b.t. de punten 1., 2., 3. door: 
- bijeenkomsten te organiseren met 
geïnteresseerden, 
- experts uit te nodigen die kennis kunnen 
overdragen 

Met als uitgangspunt ‘Wereld Issue Tafel, 
en op basis van de outline hiervoor 
opgesteld.  
Meer nodig van WINWIDE..? 

HOE GAAN WE VERDER? uiteraard willen we iets doen met deze 
nieuwe – uit de culturen ontstane – 
opvattingen en zienswijzen en 
beleidsadviezen/-voorstellen. 

Hoe we dat gaan doen bespreken we later 
nog wel. Wellicht ontstaan hier ideeën over 
tijdens de stappen van het bovengenoem-
de proces en de vervolg I-ATTs 

 

 
WIN met Wilskracht, Initiatief, Durf en Empathie 
 
Sandra W. Fransz,  
Directie T 06 245 201 49;  winwide@tiscali.nl  

mailto:winwide@tiscali.nl

