
Bart ten Broek 22 augustus om 21:30 ·  
Wethouder Bert van Alphen op bezoek in het dialooghuis! 

 

 
 
Aanwezig:  
Yadin Karabulut, Ad de Gruijter, Sevda Colakoglu, wethouder Bert van Alphen, Bart ten Broek 
Korte aantekeningen uit het gesprek 
Yadin leidt het gesprek in, waarin hij vooral aangeeft dat hij bij de wethouder onder ogen wil brengen de sportactiviteiten 
voor kwetsbare vrouwen, waarin de sport eigenlijk een onderdeel is voor een emancipatieproces.  
Helaas is daarop flink gekort m.b.t. de subsidie.  
Ook is het nauwelijks haalbaar Taal in de buurt aan te bieden, terwijl zowel voor de sport- als voor de taalactiviteiten zich 
steeds mensen melden (“vrijwel elke dag”). 
Ook merkt hij op dat de 10 % regeling m.b.t. de subsidies te veel voorfinanciering vergt van de organisatie.  
De snelheid om het resterende bedrag uit te keren zou versneld kunnen worden. 
In een beamer presentatie geeft Yadin zijn persoonlijke verhaal:  
Hij komt uit het dorp Totik Karakocan, een dorp,  
behorend bij de stad Elazig in Oost-Turkije. Velen van Turkse afkomst in Den Haag, komen uit deze stad en omgeving. 
Dan presenteert hij de activiteiten van het Dialooghuis.  
Opmerking van Ad de Gruijter:  
de presentatie meer vanuit de actualiteit verzorgen, de activiteiten vanuit het verleden kort samenvatten! 
 
De wethouder geeft aan geen geld te kunnen aanbieden. Zijn gebieden zijn: emancipatie, werkgelegenheid en armoede. 
Hij adviseert een gesprek aan te gaan met Frank Jansen, de bestuursadviseur, die met hem meegekomen is (06 52486146; 
frank.jansen@denhaag.nl). 
Hij onderken de waarde van de vertrouwenspersonen en is ervaart dat vooral ook in de wijze, waarop Sevda haar 
werkzaamheden verwoordt. 
 
De aandacht van de wethouder gaat vooral uit naar armoede, lhtbi en in bijzondere mate mensen met schulden.  
En tegelijk is er ook de verbazing over hoe er soms wel aan geld gekomen wordt. 
We spreken over hoe de vertrouwenspersonen wellicht een rol zouden kunnen spelen om daarover met mensen het 
gesprek te openen en hen naar het speciale loket daarvoor te begeleiden! 
 
Frank Jansen zal nagaan hoe het komt dat voor de sportactiviteiten voor vrouwen in achterstand zo gekort is.  
De wethouder geeft aan dat bezuinigingen een flinke rol speelden.  
Maar deze moeten wel uitgelegd kunnen worden door de betreffende ambtenaar! 
 
Slotconclusie: een afspraak met Frank Jansen maken, vooral ook om na te gaan, of ergen een soort van basissubsidie voor 
het Dialooghuis gerealiseerd zou kunnen worden, om zo het werk met mensen op het grondvlak van de samenleving beter 
gestalte te geven. 
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