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 Zegt de vorm iets over de binnenkant? 
Op de omslag een vrolijk gezelschap waar de diversiteit in getekende 
vorm aanstekelijk uitspringt, maar aan de binnenzijde ontbreekt alle 
diversiteit in de afbeeldingen. Bijna alle mensen die leven in deze stad lijken ‘wit’ te zijn. 
 

[ 1e voorstel : de afbeeldingen in het beleidskader worden aangepast opdat deze de 
diversiteit van de stad weerspiegelen] 

 
 Eenzijdige samenstelling deelnemers participatie 

Dit kan iets zeggen over de manier waarop we als gemeente nog kijken (en dus 
fotograferen). Ook in de participatie bij de raadpleging zien we de éénzijdigheid van 
samenstelling van de deelnemers. 
 

[ 2e voorstel: manieren te zoeken om het beleidskader alsnog op een meer inclusieve 
manier met de bevolking te bespreken] 

 
 Benoem partners Levensbeschouwing Zingeving en Religie (LZR)  

Nogmaals een afbeelding, op pagina staat bij een zomerse Hof, gevuld met een blijkbaar 
feestend publiek het onderschrift ‘verdieping op de inhoudelijke thema’s’, het plein als 
ontmoetingsplaats, een mooi beeld maar of hier de verdieping plaats kan vinden. 
Juist als het gaat om verdieping zijn de organisaties die zich bezighouden met 
Levensbeschouwing, Zingeving en Religie (LZR)  natuurlijke partners in het zoeken naar 
verdiepende ontmoetingen. In de omgeving van de LZR vinden mensen elkaar die op zoek 
zijn naar verdieping en verbinding en zijn zo aanspreekbaar in de dialoog die de stad nodig 
heeft. Met losse feestende mensen doe je niet zo veel. Met mensen die zich organiseren in 
hun zoektocht naar verdieping is een gesprek, een overbruggen mogelijk. Kerken, moskeeën 
en andere plaatsen van levensbeschouwing en zingeving zijn belangrijke verbindingsplekken 
tussen de leef- en systeemwereld 
 

[ 3e voorstel: benoem in je beleidskader de rol van LZR en de actoren en op welke 
manier de gemeente hen ziet als partners in de verdiepende dialoog] 
 
[ 4e voorstel: pas het schema op pagina 101 aan en geef daarin LZR een duidelijke 
plek] 

 
 Benoem hulpinitiatieven 

De verbinding tussen leef – en systeemwereld waarvan hierboven sprake is blijkt eens te 
meer als we kijken naar de inzet van organisaties van LZR in brede maatschappelijke zin. Het 
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aloude ‘bid en werk’ toont zich in de breedte van de LZR organisaties middels allerlei 
langdurige hulp-initiatieven en assistentie ook voor niet betrokken stadsbewoners die hulp 
nodig hebben. 
 

[ 5e voorstel: Breng al de activiteiten van hulp en assistentie van de LZR organisaties 
in kaart te en geef aan hoe de Gemeente met dezen optrekt in concrete zin] 

 
 De inclusieve rol van Sport en Cultuur 

Sport en cultuur is een begrippenpaar dat in dit kader steeds samen voorkomt. Maar op 
welke wijze deze twee belangrijke ontmoetingsplaatsen in de stad juist op het punt van 
inclusiviteit al actief zijn dan wel actiever betrokken kunnen worden blijft hier (te?) vaag. 
Wat boven is gezegd over een plein vol feestende mensen kan ook gezegd worden over 
cultuur en sport. Men doet zijn ding en vertrekt maar hoe uitdagend kan het zijn om hun rol 
en functie te benoemen als het gaat om inclusiviteit. 
 

[6e voorstel: de bijdrage van sport en cultuur in het kader enigszins te benoemen 
zodat in beleidsnota’s op deze terreinen verder gebouwd kan worden] 

 
 Vrede in de hele stad 

Het begrip ‘vrede’ komt in het stuk niet voor dan alleen in de samenstelling te-vreden. Maar 
alhoewel de ‘vrede’ van de stad in zeer grote mate een feit is wordt het woord ‘conflict’ als 
een (dreigende) mogelijkheid wel genoemd. In het stuk wordt dit vooral gekoppeld aan de 
botsende waarden in wijken met een grote diversiteit en aan situaties waarin vooral 
jongeren verkeren. Maar vrede, het versterken van verbinding in de stad is een bredere 
opgave waarvoor álle wijken, álle bewoners van Amersfoort staan. Welke pogingen moeten 
ondernomen worden om bewoners van rijke en arme wijken, roerige en rustige, kleurige en 
grijze wijken met elkaar in contact te brengen? 
 

[ 7e voorstel: een inspanningsverplichting te formuleren om de stadsbrede verbinding 
te vergroten] 

 
 De lange weg naar inclusie en participatie 

Citaat uit de nota: Inclusie is een houding waarbij we het verschil in de ander positief 
waarderen en daar gelijke mogelijkheden en behandeling aan verbinden. 
Integratie is het proces waarin we in de samenleving leren van het verschil met 
de ander en dichter naar elkaar toegroeien. (Pagina 40) 
 
Hiermee is een algemene teneur in de nota verwoord: ‘elkaar positief waarderen in de 
verschillen die er zijn’. Te weinig komen daardoor mensen van vlees en bloed uit deze mooie 
wens naar voren. Mensen die ook kunnen ervaren dat ‘anders’ ‘bedreigend’ is, of helemaal 
niet zo leuk, maar lastig. 
 
Pas als je dat onderkent en leert hanteren, is een eerlijke openheid voor de ‘andere ander’ 
mogelijk. Je realiseren dat je maar moeizaam van je ingeprente vooroordelen afkomt. Er is 
geen korte route voor inclusie en integratie, helaas. Misschien past het ook wel om daar met 
elkaar eerlijk over te zijn. Alleen door langdurig en trouw samen op te trekken bouwen we 
aan basisvertrouwen op/in de ander. Dit is een zaak van lange duur, de inzet van partners uit 
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ZLK zijn daarbij van belang. Zij worden zo nodig opgeroepen de zaak van inclusie en 
integratie als kerntaak op zich te nemen. 
 

8e voorstel: in de nota meer te laten blijken dat inclusie en integratie pas mogelijk zijn 
als we eerlijk zijn over de moeite die wederzijdse aanvaarding en begrip ook kunnen 
kosten en dat het gaat om een zaak van lange duur waarin partners van zeer diverse 
achtergrond betrokken zijn en worden. 

 
 Toon de ervaringsdeskundigen 

In onze stad wordt al veel ondernomen om haar inclusiviteit te laten werken. Buurtvaders, 
stadsontmoeting, vluchtelingenopvang, interreligieuze ontmoeting, vreedzame school en  - 
wijk, bondgenoten, stedelijk diaconaal opbouwwerk …. zoveel om te laten zien en te 
benoemen. 
 

[ 9e voorstel: in de nota tekstblokken op te nemen waarin kortweg betrokkenen in dit 
soort concrete activiteiten aan het woord komen. Een beleidskáder zonder  deze 
inkijkjes kan een bloedeloze en niet aansprekende nota blijven. Laat 
ervaringsdeskundigen (ook) hier aan het woord.] 

 
 Barmhartigheid en de participatieweg 

Bij de wettelijke kaders wordt vanzelfsprekend ook de ‘participatiewet’ genoemd. Wat 
daarbij lijkt te ontbreken is een scenario waarin enige extra ‘barmhartigheid’ noodzakelijk is. 
Hulpverlenende organisaties als diakonieën en caritas lopen hier regelmatig tegenaan. 
 

10e voorstel; het begrip ‘barmhartigheid’ een plek geven in de wijze van toepassing 
van de Participatiewet. 
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