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SPREEKTEKST GEMEENTE DEN HAAG D.D. 10 NOVEMBER 2011
Geachte Voorzitter/Burgemeester, leden van de Raad
Ik ben Liz Oosterbaan en werkzaam als vrijwilliger bij WINWIDE.
Wij hebben uw nota met veel interesse gelezen en zien zeker raakvlakken waar Winwide en
de Alle Tonen tafels binnen het voorgestelde beleid van de gemeente kan samenwerken
met andere instellingen.
N.a.v. onze inspraak bij commissievergadering Samenleving op 5/10 en op aanraden van (het Secretariaat) van deze
commissie maken wij gebruik van de mogelijkheid om ook bij deze raadvergadering m.b.t. de behandeling van de
emancipatie nota in te spreken.
De meesten van u weten waar Winwide voor staat, maar voor de overige raadsleden die dit nog niet weten een korte
schets.
De WINWIDE organisatie
Is een vereniging waar bedrijven en kleine zelfstandige ondernemers zich kunnen aansluiten en samenwerken, gericht op interculturele samenwerking, arbeidsparticipatie en genderemancipatie. Zij
bieden hun diensten aan bij de AlleTonenTafels (ATT’s). In 2010 was WINWIDE genomineerd voor de Kartiniprijs
Den Haag.
In de ATT bijeenkomsten worden migranten en autochtonen uit Den Haag uitgenodigd om gelijkwaardige samen te
werken. Zij brengen eigentijdse onderwerpen naar voren over o.a. mannen en vrouwen emancipatie. Het is ook een
ontmoetings- en uitwisselingspunt met als voertaal het Nederlands. We hebben een bereik van 300 – 400 pers. 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.
Genderemancipatie speelt hierin een belangrijke rol. Daarnaast maakt WINWIDE een opstap mogelijk naar betere
maatschappelijke- en arbeidsparticipatie.
De doelgroep
Zijn hoger opgeleide mannen en vrouwen. 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. Zij belanden thuis en soms in het
vrijwilligers-circuit. Toch willen zij zich blij-ven ontwikkelen en in aanraking komen met de autochtone
Nederlanders. De ATT’s voorzien hierin.
V.w.b. de samenwerking
binnen het 4 fasen-model, zoals genoemd in de Emancipatienota, zien wij dit als een mooie indeling om te kunnen
aansluiten met onze doelgroep. Wij staan positief tegenover samen-werking in duidelijke modellen zodat helder is
met wie we waarin kunnen samenwerken.
We gaan er dan ook vanuit dat we hierin een rol vervullen. Winwide is bereid de benodigde expertise en middelen
hiervoor in te zetten.
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Vanwege de doelgroep met hoger opgeleiden, die moeilijk aan het werk komen, willen wij in samenwerking met
andere vrijwilligersorganisaties een master workshop ‘solliciteren’ organiseren om te laten zien wat voor een
krachtige vrouwen en (migrante) mannen we in deze stad hebben. Vrouwen en (migrante) mannen die hun handen
uit de mouwen willen steken in o.a. besturen. De Alle Tonen Tafels kunnen dit begeleiden vanuit hun ervaring en
expertise. WINWIDE wil/kan hiermee ook de kracht van interculturele samenwerking en het belang van gender
emancipatie laten zien, een hoofdoel van onze organisatie.
In de vergadering van 5/10 is bij verschillende raadsleden de wens geuit om de ‘schotten’ die tussen de
verschillende diensten bestaan te verwijderen, met name de dienst SZW werd hierbij aangehaald. Onze organisatie
kan hierbij een bemiddelende rol spelen en willen hierbij het volgende benadrukken…
… Onze organisatie is een jonge, onafhankelijke organisatie met interessante uitbreidings-potentie en
mogelijkheden. Met de juiste ondersteuning van overheidsinstanties, sponsoren het bedrijfsleven en andere
organisaties die een sleutelrol invullen in onze samenleving kunnen wij stage- en arbeidsplaatsen creëren in onze
nieuwe organisatie. Arbeidsparticipatie staat hoog in ons vaandel en (inhoudelijke) samenwerking met de dienst
SZW zien wij als een uitdaging…
Onze AlleTonenTafels behandelen de komende periode de onderwerpen Onderwijs, Kunst, Muziek, Sport en
arbeidsparticipatie*. Graag willen wij u kennis laten maken met ons concept en nodigen u uit voor een van onze
ATT activiteiten!!!
En nu geen woorden meer maar…..kom kennismaken met ons!
Dank voor uw aandacht!
--------------------

Contact:




Gaby Schaffrath, trainingen en begeleidingstrajecten ~ mob: 06-13.59.92.43
Liz Oosterbaan, directie, externe relaties en inspreker ~ mob: 06-48.13.69.87
Sandra W. Fransz, oprichtster en voorzitter bestuur ~ mob: 06-24.52.01.49

Agenda – ATTs 2012-2013: Hoofdthema Onderwijs, Creatieve ontwikkeling en Arbeidsparticipatie



26 januari 2012: Sport, onderwijs en arbeidsparticipatie (discussie)
31 maart 2012: Idem (activiteit)




07 maart 2012: Kunst, onderwijs en arbeidsparticipatie (discussie)
1e kwartaal 2013: Idem (activiteit)




3de kwartaal 2012: Muziek, onderwijs en arbeidsparticipatie (discussie)
3de kwartaal 2013: Idem (activiteit)



4de kwartaal 2013: ATT Afsluiting congres
*****
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De WINWIDE organisatie en de AlleTonenTafels in een notendop…
Wie is WINWIDE? Een vereniging, waar verschillende gelijkgestemde organisaties, bedrijven en kleine zelfstandige
ondernemers (Zzp-ers) zich kunnen aansluiten en met elkaar kunnen samenwerken. Haar volledige naam luidt: Coöperatieve
vereniging WINWIDE IEP en de AlleTonenTafels U.A. (Uitgesloten Aansprakelijkheid)
Wat doet WINWIDE? WINWIDE is een organisatie voor Interculturele Samenwerking en Gender (M/V) emancipatie, zoals zij
is ingeschreven bij de KvK.
• Wat betekent bij WINWIDE interculturele samenwerking? Migranten en autochtone Nederlanders werken op een
gelijkwaardige manier samen of in andere woorden ‘een pragmatische manier van interculturele communicatie’.
• Wat betekent bij WINWIDE gender emancipatie? Mannen en vrouwen brengen eigentijdse onderwerpen te berde over
mannen- en vrouwenemancipatie.
Waarom doet WINWIDE dit? Om de bestaande kloof tussen migranten en autochtone Nederlanders, mannen en vrouwen te
verkleinen en de onderlinge cohesie te vergroten. Om te bevorderen dat mannen en vrouwen uit andere culturen op hun eigen
ontwikkelingsniveau hun bijdrage aan de samenleving in Nederland kunnen leveren.
Wat wil WINWIDE hiermee bereiken? De ontwikkeling van een harmonieuze samenleving bevorderen.
Hoe doet WINWIDE dit? In de eerste plaats met de AlleTonenTafels.
De AlleTonenTafels
Wat zijn de AlleTonenTafels? Een methodiek van WINWIDE met leerprojecten om haar missie en doelstellingen te bereiken.
Wat doen de AlleTonenTafels? Ze zijn een praktisch leerinstrument waar je intercultureel en gelijkwaardig leert samenwerken,
de ontbrekende plek en/of trajecten creëren en invullen waar je gelijkwaardig in het Nederlands kan participeren in onze
samenleving, waardoor iedere deelnemer, ook de autochtone Nederlander zich thuis en geïntegreerd voelt in een multiculturele
samenleving.
• Wanneer voelt men zich uiteindelijk thuis? Wanneer je meedoet en op een gelijkwaardige manier kan participeren in
onze maatschappij.
•
Wanneer ben je volledig geïntegreerd in een multiculturele omgeving? Belangrijke maatsstaf daarvoor is dat je
economisch zelfstandig en financieel onafhankelijk kan participeren in onze maatschappij. Kortom:
Arbeidsparticipatie speelt hierbij een leidende rol
Wat willen de AlleTonenTafels hiermee bereiken? Door de interculturele en gelijkwaardige samenwerking leren de autochtoon
en niet-autochtoon elkaar kennen en respecteren, waardoor de bestaande kloof wordt verkleind.
Hoe doen de AlleTonenTafels dit? Door het organiseren van discussie Tafels voor hoger opgeleiden, waar thema’s die
maatschappelijke aandacht vragen te berde worden gebracht. Werkgroepen samengesteld uit hoger opgeleiden van diverse
culturele achtergronden bereiden samen met autochtone Nederlanders deze Tafels voor en volgen zo hun eigen leertraject. Voor
uitgebreide informatie zie onze website www.alletonentafels.nl.
*****
SWF/MB/MT
Juli 2011
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