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Verslag van de bijeenkomst Mannen Emancipatie in het Turks Museum d.d. 30 

november 2013 

Aanwezig ca. 100 personen. 

 

Sprekers:  Vz. Turks Museum Rustem Akarsu, Vz.  Platform Allochtone Ouderen de 

heer R. Ramnath, Wethouder Karsten Klein, Dialooghuis Bart ten Broek,  PEP Pleun 

den Dool. 

 

Dagvoorzitter: Aydemir Cetin van Movares.  

Aydemir  Cetin opent de bijeenkomst en verwelkomt alle aanwezigen namens de 

gastheer st. participatie  PAL en st.dialooghuis .  Hij dankt de gastheer voor het 

lekkere eten en de inspirerende sfeer van de bijeenkomst. Premier Rutten heeft 

gezegd dat Nederland gaat naar de Participatiesamenleving en vanavond hopen wij 

van de sprekers te horen wat hun mening is. Het belooft een interessante avond te 

worden. 
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Hierna kondigt hij de heer Ramnath, voorzitter van het Platform Allochtone Ouderen 

aan. De heer Ramnath bedankt de samenwerking van alle organisaties die deze 

bijeenkomst vandaag hebben mogelijk gemaakt. En de zeer goede opkomst van 

belangstellenden. Ook het PAL is zeer benieuwd naar de ontwikkeling van de 

Participatie samenleving. Van Verzorging door de staat naar zorg voor en met elkaar, 

met de familie, de kinderen,  en de buren. Dit geeft volgens hem kansen voor meer en 

actieve betrokkenheid met en naar elkaar. In de Sur. Hindoestaanse cultuur  ‘de 

jointfamilie’ is zorg voor elkaar in de nabije omgeving niet vreemd. Ook in kringen 

van PAL gebeurt dit volop. Hij bedankt een ieder voor zijn aandacht. PAL denkt mee 

en doet mee.  

Rustam Akarsu neemt hierna het woord over. Hij verwelkomt alle deelnemers, 

organisaties en in het bijzonder wethouder Karsten Klein. Het St. participatie   nog 

een jonge organisatie met een serieuze ambitie in de wijk Moerwijk maar ook in Den 

Haag. Het  st. participatie  gaat zich inzetten om de Participatie in de wijk te 

stimuleren en bevorderen door de deur open te zetten voor een ieder die 

geïnteresseerd is in samenwerking en cohesie in de buurt. Participatie is logisch en 

vanzelfsprekend als we onszelf en elkaar willen leren kennen en ondersteunen. Het st. 

participatie  biedt aan iedereen die dat nodig heeft de steun en ruimte. 

Wethouder Karsten Klein krijgt vervolgens het woord. Ook hij spreekt zijn 

waardering en lof uit over de aanwezigheid van zoveel geïnteresseerden, over het 

onderwerp. Met name ook dat mensen uit verschillende culturen vanavond aanwezig 

zijn. Dit noemt hij als een grote verdienste van de organisaties om dit thema onder de 

aandacht te brengen van een breed (cultureel) publiek.  Hij vindt dat het 

gemeentebestuur van Den Haag al geruime tijd geleden een aanzet heeft gegeven om 

te gaan van een Zorg naar een Participatiesamenleving. Dit is nu door de regering 

overgenomen in de Troonrede.  Hij somt enkele succesvolle punten op die de 

gemeente Den Haag heeft bereikt: 

1. Het aantal vrijwilligers in de stad is fors gestegen, er zijn ongeveer 80.000 

mantelzorger 

en mensen kunnen daardoor langer in hun vertrouwde omgeving blijven 

wonen; 

2. De wethouder gaat ondanks de bezuinigingen zijn best doen om thuishulp en 

huishoudelijke zorg niet weg te bezuinigen 

3. Er is een Taskforce (werkgroep) Mantelzorg die op pad gaat om te kijken of 

ouderen niet eenzaam en anoniem achterblijven en hun de nodige steun te 

geven 

4. Er zijn 14 Dementiecentra in Den Haag in de planning, waarvan 9 al geopend 

zijn 
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5. Hij is een groot voorstaander van Mannenemancipatie, en daarbij vertelt hij 

hoe als vader en echtgenoot zich inzet 

6. Hij prijst het initiatief van stichting Dialooghuis in Den Haag die zich blijft 

inzetten om Mannenemancipatie te blijven stimuleren en activeren op een 

brede en inspirerende manier in de gemeenschap, in de buurt en in 

samenwerking met andere organisaties zoals vandaag. Hierna verontschuldigt 

de wethouder zich in verband met een afspraak elders. Hij wenst een ieder een 

vruchtbare avond toe. 

Pleun van den Dool namens PEP neemt het woord over van wethouder 

Karsten Klein. Hij vertelt hoe PEP is ontstaan en wat het doet.  Volgens de 

heer den Dool gaat het om de volgende kernbegrippen bij Participatie: 

- Je kunt participatie niet afdwingen, sommige groepen blijven 

zorgafhankelijk 

- Moeten is nooit een positief uitgangspunt, het gaat om mogelijkheden en 

kansen 

- Niet iedereen is al klaar voor participatie, dus er is meer tijd voor nodig 

- Het moeten duidelijk zijn en worden wie welke taken en 

verantwoordelijkheden hebben 

- Wet en regelgeving van de overheid werkt niet altijd mee voor een vlotte 

participatie, dus daar moet ook naar gekeken worden 

- De Keukentafel- gesprekken die moeten worden gevoerd tussen 

zorgbehoevende en hun familie en omgeving moeten goed en realistisch 

worden gevoerd, naar kansen, verbindingen en mogelijkheden.... niet naar 

dwang 

- Meer vrijwilligerswerk initiëren en mogelijk maken, als persoonlijke 

ontwikkeling en versterking; 

- Participatie kan leuk en zinvol zijn als we willen en er voor openstaan 

Als laatste spreker gaat Bart ten Broek, namens stichting Dialooghuis, in  

op het naar binnen gekeerd zijn van culturen. De taal niet willen leren, 

gericht zijn op het land van herkomst (de schotelcultuur), niet bewust 

willen zijn en je zelf en de ander niet kennen.  Mensen die elkaar alleen in 

de eigen cultuur opzoeken (moskee, koffiehuis) en niets met de andere te 

maken willen hebben. Dat is geen participatie en het helpt ons niet. Veel 

mensen in achterstand participeren nergens en worden kansarm en 

draaien in eenzelfde kring rond. Hun situatie verergert nog meer. 

Participatie, of het ontbreken ervan, heeft ook te maken met hoe veilig 

mensen zich voelen in hun omgeving, of in Nederland. 
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Hij laat met een gebaar zien hoe mensen regelmatig in twijfel zijn. 

Enerzijds krijgt men het gevoel: welkom! Anderzijds het 

gevoel”weggestuurd worden. Dat maakt onzeker! En daarom ook een 

belangrijk aandachtspunt! 

Als je wilt meedoen en meedenken dan ben je al bezig met participatie. Als 

je niet afzondert. Meedoen op je eigen manier en kracht is ook goed. Het 

Soefisme wat bekend is in Islamitische kringen geeft aan hoe belangrijk 

participatie is. Als je je eigen normen en waarden kent, dan weet  je dat je 

open moet staan voor anderen. Hij noemt Yadin Karabulut de vz. Van het 

Dialooghuis als een groot en positief voorbeeld van iemand die steeds weer 

mensen en organisaties bij elkaar brengt voor Emancipatie en Participatie.  

Hij is ook aanwezig in moskeeën. Hiervoor krijgt hij veel waardering in zijn 

eigen gemeenschap, in de buurt en bij de gemeente. 

Ken je zelf, wees bewust, dan krijg je zelfvertrouwen en zelfrespect en dan 

hoef je niet te vluchten voor jezelf en voor de ander. Dan kom je 

zelfverzekerd over en sta je open voor dialoog.  Eerst moet je zelf 

emanciperen en dan kun je participeren.  Namens het Dialooghuis reikt hij 

de mogelijkheid aan op de locatie van het Museum een training met 

mannen te starten. Daarin wordt heel praktisch  gewerkt aan aandacht en 

respect voor jezelf en hoe je daarmee aan de slag gaat in de samenleving! 

Hierna bedankt de heer ten Broek alle deelnemers voor hun aandacht. 

Het Debat: 

 

- Mensen vinden dat het snel afbouwen van de “Zorg” in de samenleving niet 

rechtvaardig, omdat men er hard voor gewerkt heeft en rechten heeft 



5 

 

opgebouwd. Men voelt zich respectloos behandeld door de overheid, als dit 

zo doorgaat. In het land van herkomst voelen mensen meer zorg, liefde en 

aandacht dan zoals het nu gaat in Nederland 

- Ouderen die nu afhankelijk worden  en zijn van hun familie en vrienden 

krijgen nog minder zorg omdat er veel geld betaald wordt voor belachelijke 

parkeertarieven.  Als de overheid de participatie wil stimuleren, dan moet 

er snel iets gedaan worden met deze abnormale parkeertarieven 

- Een groot aantal aanwezigen vinden het thema van vandaag zeer 

interessant omdat zijn nauwelijks iets wisten over de Participatie 

samenleving die snel dichterbij komt. Misschien is het een idee om nog 

meer van dit soort bijeenkomsten te houden, verspreid over andere wijken. 

Iedereen is zeer tevreden en blij met de organisatie van deze bijeenkomst 

en de inhoud. Hierna wordt de bijeenkomst afgesloten door de heer 

Aydemir Cetin. 

Medemogelijk gemaakt door dialooghuis , 

 

Kamal Ramkalup 


