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Verslag	  bijeenkomst	  Stedelijke	  Alliantie	  	  
10.06.14	  
ROC	  Mondriaan	  
Aspasialaan	  19	  
Den	  Haag	  
	  
Tijd	   Programma	  
12.15	  –	  13.00	   Inloop	  en	  ontvangst	  met	  lunch	  
13.00	  –	  13.05	   Welkom	  en	  toelichting	  op	  de	  middag	  door	  wnd.	  voorzitter	  Stedelijke	  

Alliantie,	  Lydia	  Hogeling	  
13.10	  –	  13.25	   Presentatie	  Voorall	  en	  OOOM	  van	  de	  interculturalisatieplannen	  

13.30	  –	  13.50	   Reactie	  op	  de	  plannen	  van	  Voorall	  en	  OOOM	  

13.50	  –	  14.05	   Korte	  pauze	  

14.15–	  15.30	   Inleiding	  door	  Baukje	  Prins	  

14.35–	  16.15	   Met	  elkaar	  in	  gesprek	  in	  het	  World	  café	  	  
16.20	  –	  16.30	   Afsluiting	  door	  Lydia	  Hogeling	  	  
	  

Opening  en  welkom  

	  

Lydia	  Hogeling	  opent	  deze	  bijeenkomst	  met	  
een	  hartelijk	  welkom	  aan	  alle	  aanwezigen	  en	  
in	  het	  bijzonder	  de	  studenten	  van	  het	  ROC	  
Mondriaan	  waar	  we	  vandaag	  te	  gast	  zijn.	  Dank	  
hiervoor	  aan	  Marjolijn	  van	  der	  Meer,	  directeur	  
ROC	  Mondriaan.	  Er	  zijn	  veel	  bekenden	  maar	  
ook	  enkele	  nieuwkomers,	  voor	  hen	  nog	  even	  
in	  het	  kort	  wat	  de	  Stedelijke	  Alliantie	  is.	  	  

	  

De	  organisaties	  die	  zich	  bezighouden	  met	  de	  
zorg	  voor	  mensen	  met	  een	  beperking	  hebben	  
samen	  zo’n	  vier	  jaar	  geleden	  op	  initiatief	  van	  
de	  toenmalige	  wethouder	  Bert	  van	  Alphen	  
een	  overleg	  gestart	  om	  te	  komen	  tot	  
cultuurgevoelige	  organisaties	  om	  de	  
dienstverlening	  aan	  alle	  Hagenaars	  beter	  vorm	  
te	  geven.	  Voor	  dit	  doel	  komen	  we	  viermaal	  
per	  jaar	  bij	  elkaar.	  Een	  kerngroep	  bereidt	  de	  
bijeenkomsten	  inhoudelijk	  voor.	  Iedere	  
organisatie	  heeft	  zichzelf	  doorgelicht	  en	  op	  
grond	  van	  het	  resultaat	  een	  plan	  van	  aanpak	  
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gemaakt.	  Vandaag	  presenteren	  Voorall	  en	  
OOM	  de	  resultaten	  van	  de	  afgelopen	  vier	  jaar.	  

	  

Presentatie  Vooral l   en  OOM  
Edwin	  Graafland,	  directeur	  Voorall	  geeft	  een	  
beeld	  van	  de	  vorderingen	  m.b.t.	  
interculturalisatie	  van	  de	  afgelopen	  vier	  jaar	  

aan	  de	  hand	  van	  een	  Powerpoint	  presentatie.	  
Een	  belangrijk	  resultaat	  is	  dat	  het	  
bewustwordingsproces	  op	  gang	  gekomen	  is.	  
Bij	  alle	  activiteiten	  die	  nu	  ondernomen	  
worden	  volgt	  er	  altijd	  even	  een	  check	  of	  dit	  
voor	  alle	  Hagenaars	  goed	  uitpakt.	  De	  helft	  van	  
de	  Hagenaars	  is	  tenslotte	  allochtoon.	  Voorall	  
is	  een	  organisatie	  die	  zich	  richt	  op	  collectieve	  
belangenbehartiging	  van	  mensen	  met	  een	  
beperking.	  
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De	  samenstelling	  van	  bijvoorbeeld	  de	  Raad	  
van	  Toezicht	  was	  vier	  jaar	  geleden	  slechts	  met	  
één	  allochtoon	  lid	  geen	  afspiegeling,	  nu	  is	  het	  
half	  om	  half.	  Dit	  zelfde	  geldt	  voor	  de	  Stichting	  
Vrienden	  van	  Voorall,	  ook	  hier	  een	  50/50	  
samenstelling.	  De	  groep	  “onbeperkt	  Haags”	  
bestond	  aanvankelijk	  helemaal	  uit	  autochtone	  

jongeren,	  inmiddels	  is	  dat	  omgedraaid	  en	  is	  de	  
groep	  bijna	  compleet	  allochtoon.	  De	  
testteams	  hebben	  slechts	  enkele	  allochtone	  
deelnemers.	  De	  vraag	  is	  of	  de	  inhoud	  
wezenlijk	  anders	  is	  bij	  een	  gemengde	  
samenstelling.	  Volgens	  Edwin	  is	  dit	  ja	  en	  nee.	  
Afgelopen	  twee	  jaar	  zijn	  de	  testteams	  alle	  
wijken	  langs	  geweest	  om	  de	  toegankelijkheid	  
te	  testen	  en	  hebben	  daar	  over	  gerapporteerd,	  
ook	  de	  Schilderswijk	  en	  Laak.	  Dit	  geldt	  ook	  
voor	  de	  ervaringstours	  waarbij	  ambtenaren	  en	  
medewerkers	  van	  organisaties	  in	  een	  rolstoel	  
of	  met	  een	  gezichtsbeperking	  de	  straat	  op	  
gaan	  en	  de	  gewone	  dingen	  gaan	  doen	  zoals	  
boodschappen.	  Dan	  blijken	  er	  veel	  obstakels	  
te	  zijn	  en	  dat	  werkt	  heel	  goed	  om	  de	  
ambtenaren	  bewust	  te	  maken	  van	  deze	  	  

problemen.	  

De	  communicatie	  en	  de	  PR	  –	  vier	  jaar	  geleden	  
ging	  alles	  nog	  met	  papier,	  zoals	  flyers,	  brieven	  
jaarverslagen	  e.d.	  Nu	  gaat	  het	  merendeel	  
digitaal.	  Het	  bereik	  is	  hierdoor	  veel	  groter.	  De	  
twee	  wekelijkse	  nieuwsbrief	  wordt	  nu	  

toegestuurd	  aan	  ongeveer	  2000	  lezers.	  Helaas	  
is	  er	  geen	  goed	  beeld	  wie	  de	  lezers	  zijn.	  
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Beperkt	  Haags	  heeft	  gewerkt	  met	  filmpjes	  op	  
“you	  tube”	  met	  goede	  onderwerpen,	  dat	  is	  
inmiddels	  minder	  geworden.	  

Projecten	  en	  adviezen	  –	  Het	  bekendste	  project	  
is	  toch	  wel	  het	  toegankelijk	  maken	  van	  de	  
stranden.	  Dit	  was	  een	  behoefte	  van	  met	  name	  
autochtone	  Hagenaars	  maar	  in	  de	  praktijk	  
blijkt	  dat	  veel	  allochtone	  Hagenaar	  gebruik	  
maken	  van	  deze	  voorziening.	  De	  kennismaking	  
met	  de	  Randstad	  Rail	  waarbij	  vrijwel	  alle	  

haltes	  nu	  aangepast	  zijn	  om	  rolstoel	  en	  
scootmobiel	  vriendelijk	  te	  zijn	  was	  toch	  
onvoldoende	  om	  het	  vertrouwen	  op	  te	  
bouwen.	  Dit	  heeft	  geresulteerd	  in	  het	  instellen	  
van	  coaches	  om	  mensen	  een	  aantal	  keer	  te	  
begeleiden	  bij	  het	  reizen	  met	  de	  Randstad	  
Rail.	  Dit	  was	  een	  schot	  in	  de	  roos	  want	  
inmiddels	  hebben	  al	  zo’n	  200	  mensen	  daar	  
gebruik	  van	  gemaakt.	  

Samenwerkingspartners	  –	  zowel	  binnen	  als	  
buiten	  de	  Stedelijke	  Alliantie	  is	  samenwerking	  
ontstaan.	  De	  Alliantie	  heeft	  de	  meerwaarde	  
bewezen	  doordat	  we	  dingen	  samen	  gedaan	  
hebben	  zoals	  de	  quick	  wins	  uit	  het	  begin.	  De	  
samenwerking	  met	  Al	  Amal	  is	  aanvankelijk	  
goed	  gelukt,	  helaas	  is	  het	  nu	  een	  beetje	  
verlopen,	  het	  hing	  te	  veel	  op	  personen,	  dit	  
behoeft	  nog	  aandacht.	  De	  samenwerking	  met	  
OOOM	  is	  een	  belangrijke	  stap	  geweest.	  
Melahat	  Kucuk	  zal	  daar	  straks	  meer	  over	  
vertellen.	  

	  

Presentatie  resultaten  OOOM  Melahat  Kucuk  
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OOOM	  is	  een	  netwerkorganisatie	  voor	  en	  
door	  migrantenouders	  met	  een	  zorgkind	  met	  
verstandelijke	  of	  lichamelijke	  beperkingen.	  De	  
kerngroep	  bestaat	  uit	  ongeveer	  30	  ouders	  en	  
een	  medewerker	  van	  MEE.	  De	  kerngroep	  
komt	  elke	  zes	  weken	  bij	  elkaar.	  De	  achterban	  
bestaat	  uit	  een	  redelijke	  vaste	  groep	  van	  circa	  
80	  migrantenouders	  met	  een	  zorgkind.	  

	  

Het	  doel	  van	  de	  kerngroepbijeenkomsten	  is	  de	  
kwaliteit	  van	  leven	  van	  een	  zorgkind	  
optimaliseren.	  Ouders	  met	  een	  zorgkind	  zitten	  
vol	  vragen	  en	  weten	  niet	  altijd	  de	  weg	  te	  
vinden.	  Er	  is	  veel	  te	  leren	  van	  elkaar,	  

belangrijk	  is	  dat	  problemen	  erkend	  worden	  en	  
ervaringen	  gedeeld	  kunnen	  worden.	  Een	  
belangrijk	  onderdeel	  is	  de	  gezagsverhouding	  
met	  de	  ambtenaar.	  Vaak	  durft	  men	  niet	  het	  
eigenlijke	  probleem	  voor	  te	  leggen	  of	  een	  
bezwaar	  in	  te	  dienen	  bij	  een	  beslissing.	  De	  
bijeenkomsten	  zijn	  niet	  alleen	  voor	  allochtone	  
ouders	  maar	  ook	  autochtone	  ouders,	  zij	  delen	  
tenslotte	  het	  hebben	  van	  een	  zorgkind.

	  

De	  onderwerpen	  voor	  de	  
themabijeenkomsten	  zijn	  problemen	  waar	  
vrijwel	  iedereen	  tegen	  aanloopt.	  De	  
ontwikkelingen	  zijn	  gericht	  op	  het	  beter	  
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helpen	  van	  de	  achterban	  door	  informatie.	  Er	  is	  
een	  spreekuur	  gestart	  in	  het	  wijkcentrum,	  dit	  
is	  drempelloos	  en	  wordt	  bemensd	  door	  de	  
ouders	  zelf.	  Een	  ander	  belangrijk	  onderdeel	  is	  
de	  medewerkers	  van	  instellingen	  zoals	  MIddin	  
inzicht	  te	  geven	  in	  de	  cultuur	  van	  mensen	  met	  
een	  andere	  culturele	  achtergrond.	  Hiervoor	  is	  
een	  methode	  ontwikkeld	  KAT	  =	  kleur	  aan	  
tafel.	  De	  methode	  is	  uitgewerkt	  en	  kan	  overal	  
ingezet	  worden	  om	  ervaringen	  uit	  te	  wisselen	  
en	  kennis	  over	  te	  dragen.	  

	  

Sinds	  2013	  hebben	  Voorall	  en	  OOOM	  een	  
samenwerkingsrelatie.	  Wat	  is	  er	  veranderd?	  
De	  onderwerpen	  voor	  de	  
themabijeenkomsten	  zijn	  zwaarder	  geworden.	  
De	  gestegen	  zorgkosten,	  bezuinigingen	  die	  in	  
de	  praktijk	  merkbaar	  zijn,	  PGB,	  het	  moeilijk	  
kunnen	  vinden	  van	  de	  weg	  en	  informatie	  
binnen	  het	  gemeentelijk	  apparaat	  enz.	  

	  

Toekomst	  plannen	  voor	  OOOM	  zijn;	  	  meer	  
gebruikmaken	  van	  elkaars	  diensten	  met	  
Voorall.	  De	  projecten	  die	  Voorall	  gedaan	  heeft	  
moeten	  bekender	  worden	  onder	  ouders	  zoals	  
de	  toegankelijkheid	  van	  de	  stranden.	  De	  
spreekuur	  faciliteiten	  uitbreiden	  zodat	  meer	  
ouders	  bereikt	  kunnen	  worden.	  Het	  delen	  van	  
het	  informatiebeleid	  en	  de	  uitvoering	  daarvan.	  
Gerichte	  aandacht	  besteden	  aan	  ambtenaren	  
van	  de	  gemeente	  bijvoorbeeld	  door	  
ervaringsbezoeken.	  

	  

Jan	  Booij	  bedankt	  Edwin	  en	  Melahat	  voor	  hun	  
heldere	  presentaties	  en	  geeft	  nu	  gelegenheid	  

tot	  het	  stellen	  van	  vragen.	  Er	  komt	  een	  vraag	  
over	  het	  eerste	  contact	  vanuit	  het	  ziekenhuis,	  
weten	  de	  medewerkers	  van	  het	  ziekenhuis	  
ouders	  te	  verwijzen	  naar	  OOOM?	  Melahat	  
geeft	  aan	  dat	  het	  maatschappelijk	  werk	  van	  
het	  ziekenhuis	  op	  de	  hoogte	  is	  van	  OOOM	  en	  
het	  contact	  kan	  leggen.	  Op	  de	  locaties	  zijn	  er	  
folders	  en	  flyers	  aanwezig.	  

Jan	  heeft	  een	  vraag	  voor	  Edwin	  –	  soms	  zijn	  er	  
toevallige	  effecten	  van	  de	  activiteiten,	  geen	  
idee	  hoe	  dat	  komt.	  Wat	  doe	  je	  hiermee?	  
Edwin	  geeft	  aan	  dat	  geprobeerd	  wordt	  om	  zo	  
breed	  mogelijk	  te	  informeren	  bijvoorbeeld	  
met	  persberichten	  voor	  de	  huis	  aan	  huis	  
kranten	  die	  goed	  gelezen	  worden,	  dan	  is	  het	  
niet	  duidelijk	  wie	  dit	  leest	  en	  of	  de	  informatie	  
goed	  is.	  	  
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De	  personeelsbezetting	  van	  Voorall	  is	  volledig	  
autochtoon.	  Hoe	  gaat	  dat	  samen	  met	  de	  
bezetting	  van	  OOOM?	  Edwin	  geeft	  aan	  dat	  het	  
even	  wennen	  is,	  je	  moet	  elkaars	  manier	  van	  
omgaan	  leren	  kennen.	  Soms	  duurt	  daardoor	  
de	  uitwisseling	  en	  het	  nemen	  van	  besluiten	  
wat	  langer	  dan	  we	  gewend	  waren.	  
Nederlanders	  zijn	  directer,	  hebben	  een	  doel,	  
een	  plan	  en	  een	  tijdspad.	  Dit	  werkt	  niet	  altijd.	  
De	  vraag	  doet	  zich	  dan	  voor	  hoe	  je	  een	  
gesprek	  voert,	  welke	  onderwerpen,	  het	  proces	  
duurt	  dan	  wat	  langer	  maar	  levert	  wel	  op	  dat	  je	  
gedwongen	  wordt	  echt	  te	  luisteren.	  

	  

Melahat	  gaf	  aan	  dat	  het	  hebben	  van	  een	  
zorgkind	  ouders	  verbindt,	  allochtoon	  en	  
autochtoon.	  Hoe	  gemengd	  zijn	  de	  groepen?	  
Autochtone	  ouders	  doen	  zeker	  mee	  met	  de	  
teambesprekingen.	  Tjandrika	  Rangoe,	  
directeur	  EEKTA	  vraagt	  hoe	  OOOM	  te	  werk	  
gaat	  om	  het	  taboe	  te	  doorbreken	  op	  het	  
hebben	  van	  de	  zorgkind.	  Vanuit	  de	  
Hindoestaanse	  gemeenschap	  weet	  hij	  dat	  er	  
veel	  schaamte	  is.	  Melahat	  geeft	  aan	  dat	  mond	  
tot	  mond	  reclame	  de	  beste	  methode	  is	  en	  het	  

lukt	  ook,	  al	  is	  het	  langzaam.	  EEKTA	  wil	  graag	  in	  
contact	  komen	  met	  OOOM.	  

Hiermee	  wordt	  de	  discussie	  afgesloten	  met	  
nogmaals	  dank	  aan	  Edwin	  Graafland	  en	  
Melahat	  Kucuk.	  

Pauze    
Superdiversiteit   –  korte  
samenvatting     

	  

Het	  woord	  is	  nu	  aan	  Baukje	  Prins	  –	  lector	  
Burgerschap	  en	  diversiteit	  aan	  de	  Haagse	  
Hogeschool.	  Baukje	  heeft	  de	  redactie	  gevoerd	  
over	  een	  boekje	  met	  een	  aantal	  casestudies	  
over	  diversiteit.	  De	  titel	  van	  het	  boekje	  is	  
SUPERDIVERSITEIT,	  dit	  woord	  vervangt	  het	  
woord	  multicultureel.	  De	  vraag	  is	  nu	  of	  de	  
betekenis	  van	  het	  woord	  ook	  iets	  anders	  is	  
dan	  multicultureel.	  Er	  worden	  steeds	  andere	  
woorden	  gebruikt	  omdat	  die	  net	  iets	  anders	  
proberen	  uit	  te	  drukken.	  Binnen	  de	  etnische	  
groepen	  ontstaan	  steeds	  meer	  
cultuurverschillen	  die	  met	  andere	  factoren	  te	  
maken	  hebben	  zoals	  sociale	  status,	  arm	  en	  rijk	  
of	  hoog	  opgeleid	  of	  laag	  geschoold	  en	  dat	  zijn	  
verschillen	  die	  zich	  in	  alle	  groepen	  voordoen	  
waarmee	  het	  niet	  meer	  toereikend	  is	  om	  
alleen	  onderscheid	  te	  maken	  in	  land	  van	  
herkomst.	  Daarmee	  is	  multicultureel	  geen	  
goed	  woord	  meer.	  Baukje	  spreekt	  liever	  over	  
superdivers	  omdat	  er	  een	  zeer	  complexe	  
situatie	  ontstaat	  als	  we	  denken	  aan	  
bijvoorbeeld	  integratie.	  De	  cijfers	  spreken	  
voor	  zich	  hoe	  in	  de	  toekomst	  de	  samenstelling	  
van	  de	  bevolking	  veranderd.	  Allochtonen	  van	  
nu	  zijn	  de	  autochtonen	  van	  morgen.	  
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Wat	  zijn	  de	  oorzaken	  van	  de	  superdiversiteit:	  

• Einde	  van	  de	  koude	  oorlog	  in	  1989	  
leidde	  tot	  grotere	  mobiliteit	  van	  
mensen	  uit	  China	  en	  Oostblok	  landen.	  

• Expansie	  van	  economische	  neo-‐
liberalisme	  leidde	  tot	  goedkopere	  
transportmogelijkheden	  

• Introductie	  van	  het	  world	  wide	  web	  in	  
1991	  –	  snelle	  uitwisseling	  van	  
informatie	  vorming	  van	  wereldwijde	  
netwerken.	  

	  

De	  culturele	  driehoek	  is	  gebaseerd	  op	  
nationaliteit,	  etniciteit	  en	  religie.	  Cultuur	  is	  
slechts	  één	  dimensie.	  Nationaliteit	  zegt	  iets	  
over	  burgerschap,	  je	  paspoort	  geeft	  aan	  in	  
welk	  land	  je	  “burger”	  bent.	  Etniciteit	  geeft	  de	  
afstamming	  aan,	  wie	  zijn	  je	  voorouders?	  
Religie	  is	  geloof	  in	  goddelijke	  of	  transcendente	  
wereld.	  

	  

Cultuur	  is	  alles	  wat	  niet	  puur	  natuur	  is,	  kunst	  
en	  beschaving	  en	  zeden	  en	  gewoonten	  van	  
een	  bepaalde	  groep.	  Er	  zijn	  verschillende	  
verklaringen	  voor	  het	  begrip	  cultuur.	  	  
Buitenstaanders	  zien	  cultuur	  als	  een	  
samenhangend	  en	  consistent	  geheel	  (als	  ding)	  
Insiders	  weten	  dat	  er	  binnen	  hun	  cultuur	  veel	  
verschillen	  bestaan	  en	  dat	  er	  veel	  is	  veranderd	  
(als	  een	  proces)	  van	  binnenuit	  ervaren	  we	  
onze	  cultuur	  “als	  en	  horizon	  die	  terugwijkt	  
elke	  keer	  wanneer	  we	  haar	  benaderen”	  

	  

Over	  cultuur	  kan	  je	  veel	  zeggen	  en	  proberen	  
er	  een	  universele	  betekenis	  aan	  te	  geven	  maar	  
het	  gaat	  uiteindelijk	  om	  waarden	  die	  je	  met	  
elkaar	  belangrijk	  vindt	  en	  daar	  moet	  wel	  over	  
gepraat	  worden.	  Laat	  het	  woord	  cultuur	  of	  
culturele	  zoveel	  mogelijk	  achterwege	  dat	  
maakt	  de	  discussie	  helderder.	  Dus	  de	  nieuwe	  
terminologie	  is	  voor	  haar	  de	  superdiversiteit	  
i.p.v.	  cultuursensitivteit	  of	  multiculturele	  
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samenleving.	  

	  

(zie	  bijlage	  PP	  presentatie	  Baukje	  Prins)	  

Het	  volgende	  onderdeel	  is	  World	  Café…	  Er	  
zijn	  vijf	  tafels	  met	  elke	  tafel	  een	  eigen	  stelling.	  
Het	  is	  de	  bedoeling	  dat	  de	  groep	  zich	  
verspreid	  over	  de	  tafels,	  iedere	  tafel	  heeft	  een	  
voorzitter	  die	  blijft	  zitten	  de	  overige	  mensen	  
gaan	  alle	  tafels	  af	  zodat	  iedereen	  met	  alle	  
stellingen	  kan	  stoeien.	  De	  voorzitters	  geven	  
iedere	  keer	  een	  korte	  impressie	  van	  de	  
resultaten	  van	  de	  vorige	  groep.	  Aan	  het	  eind	  
volgt	  een	  korte	  samenvatting	  van	  de	  
gezamenlijke	  resultaten.	  

	  

De	  stellingen	  luiden:	  

1. Wat	  is	  belangrijker:	  gelijke	  
behandeling	  of	  erkenning	  van	  
verschil?	  
Conclusie	  –	  erkenning	  is	  van	  belang/	  
respect	  hebben	  en	  ervaren/	  het	  is	  niet	  
of/of	  maar	  en/en/	  verschil	  mag	  er	  zijn	  

2. Is	  superdiversiteit	  gewoon	  een	  ander	  
woord	  voor	  multiculturaliteit	  (oude	  
wijn	  in	  nieuwe	  zakken)	  of	  zijn	  er	  
belangrijke	  verschillen.	  En	  zo	  ja,	  
welke?	  
Superdiversiteit	  gaat	  dieper/	  voordeel	  
is	  dat	  de	  woorden	  allochtoon	  en	  
autochtoon	  verdwijnen	  en	  dat	  is	  
winst/denken	  vanuit	  superdiversiteit	  
maakt	  dat	  je	  makkelijker	  bruggen	  kan	  
slaan/het	  concept	  wordt	  omhelsd	  
maar	  in	  de	  praktijk	  door	  een	  ieder	  
anders	  gehanteerd.	  

3. Over	  welke	  gewoonten,	  tradities	  of	  
praktijken	  zouden	  we	  in	  onze	  
superdiverse	  stad	  de	  discussie	  met	  
elkaar	  moeten	  aangaan	  en	  waarom?	  
Gevoelde	  segregatie	  in	  Den	  
Haag/sociale	  media	  belemmeren	  het	  
proces	  naar	  superdiversiteit	  en	  
economische	  maatregelen/diversiteit	  
is	  meer	  heeft	  meer	  factoren	  dan	  
multiculturaliteit/superdiversiteit	  is	  
ideaal,	  multiculturaliteit	  is	  de	  
praktijk/een	  volwassen	  boom	  kan	  je	  
niet	  veranderen	  dus	  superdiversiteit	  
i.p.v.	  multiculturaliteit.	  Via	  basis	  
onderwijs	  al	  aandacht	  aan	  besteden.	  

4. Wat	  is	  belangrijker	  voor	  ons	  mens-‐
zijn:	  onze	  eigen	  cultuur	  of	  algemeen	  
menselijke	  eigenschappen?	  
Je	  kan	  afstand	  doen	  van	  een	  cultuur	  
maar	  niet	  van	  menselijke	  
eigenschappen/het	  is	  niet	  los	  te	  zien	  
van	  elkaar/cultuur	  is	  voortdurend	  in	  
ontwikkeling,	  menselijke	  
eigenschappen	  blijven	  constant/geef	  
aan	  waar	  de	  gevoeligheden	  liggen	  
m.b.t.	  cultuur	  (gras	  maaien	  op	  zondag	  
foto’s	  op	  faceboek)/ga	  de	  dialoog	  
aan/ongeschreven	  regels	  zijn	  soms	  
ondoorzichtig	  voor	  de	  ander.	  	  



10	  
	  

5. In	  hoeverre	  is	  aandacht	  voor	  cultuur	  
en	  etniciteit	  van	  belang	  om	  de	  
uitdagingen	  van	  een	  superdiverse	  stad	  
als	  Den	  Haag	  aan	  te	  gaan?	  
Rol	  van	  de	  media	  
stigmatiseert/superdiversiteit	  is	  
positief	  gesteld/religie	  bindt	  niet	  
vanzelf,	  de	  ene	  Moslim,	  Christen	  of	  
Hindoe	  is	  niet	  andere/vriendenkringen	  
zijn	  vaak	  wel	  cultureel	  bepaald/wat	  
wordt	  er	  van	  huis	  uit	  meegegeven-‐	  
hoe	  gemengd	  was	  het	  thuis?/bij	  
verkiezingen	  (Europa	  –	  Nederland)	  is	  
er	  strijd	  tussen	  culturen	  en	  
bevolkingsgroepen/hoe	  gezamenlijke	  
uitgangspunten	  
creëren/referentiekader	  is	  bepalend	  
voor	  de	  discussie.	  

	  

Hiermee	  wordt	  het	  World	  café	  gesloten.	  
De	  vragen	  waren	  niet	  gemakkelijk	  en	  moesten	  
meerdere	  keren	  gelezen	  worden	  om	  te	  
begrijpen	  waar	  het	  over	  gaat.	  Toch	  waren	  de	  
discussies	  aan	  tafel	  goed	  en	  intensief	  	  en	  met	  
iedere	  ronde	  werd	  meer	  diepgang	  bereikt.	  
Hopelijk	  gaat	  de	  discussie	  verder	  op	  de	  
eigenwerkplek	  of	  school,	  dan	  komen	  we	  
verder.	  

	  

Lydia	  Hogeling	  dankt	  alle	  aanwezige	  voor	  de	  
inbreng,	  de	  presentaties	  van	  Voorall	  en	  
OOOM	  laten	  zien	  dat	  we	  als	  Stedelijke	  
Alliantie	  	  resultaten	  boeken.	  De	  lezing	  van	  
Baukje	  Prins	  is	  zeer	  inspirerend.	  Voor	  wie	  het	  
boekje	  wil	  lezen:	  	  
Superdiversiteit	  uitgeverrij	  Eburon/De	  Haagse	  
Hogeschool	  isbn:9789059727526	  
	  
De	  kerngroep	  is	  op	  dit	  moment	  aan	  het	  praten	  
met	  de	  gemeente	  en	  de	  Stedelijke	  Alliantie	  
voor	  de	  ouderen	  om	  te	  bezien	  in	  hoeverre	  het	  
zinnig	  is	  beide	  Allianties	  samen	  te	  voegen	  in	  
2015.	  Volgende	  keer	  komen	  we	  daarop	  terug.	  

Er	  is	  nog	  iets	  te	  drinken	  voor	  wie	  wil	  en	  
nogmaals	  dank	  voor	  de	  gastvrijheid	  van	  het	  
ROC	  Mondriaan.	  

	  

De	  komende	  	  Stedelijke	  
Allianties	  zijn	  :	  

23	  september	  2014	  

25	  november	  2014	  

3	  maart	  2015	  
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