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bijzonder dichtbij
Onder de titel bijzonder dichtbij, 
cultuursensitieve welzijn en zorg 
voor ouderen, bracht de gemeente 
Den Haag in 2009 opnieuw inter-
culturalisatie onder de aandacht. 
Jan Booij sprak intensief over de 
actuele stand van zaken en stappen 
voor de toekomst met directeuren, 
bestuurders en managers van grote 
en kleine organisaties, en sommige 
van hun klanten. Zij gaven open-
hartig antwoord. Mensen die vanaf 
het begin (de jaren tachtig) oog en 
oor hadden voor mensen uit diverse 
culturen en zich hebben onderschei-
den op dit gebied, gingen met elkaar 
in gesprek; en de geschiedenis van 
interculturalisering in Den Haag 
werd beschreven. Een werkconferen-
tie ten slotte bracht genoemde 
partijen bij elkaar om te komen tot 
een mogelijk plan voor de toekomst 
van interculturalisering in  

Den Haag. Nog geprononceerder 
gestalte geven aan cultuursensitieve 
zorg en welzijn voor ouderen was de 
conclusie. 

Uitnodiging
De stad heeft veel kennis en ervaring, 
een naam op dit gebied. Het is nu 
tijd die te gebruiken voor nieuwe, 
flinke stappen. Wij nodigen u daarom 
uit om op 11 februari aanwezig te 
zijn bij de slotconferentie van het 
traject bijzonder dichtbij. Om samen 
met u actiepunten te formuleren  
en nieuwe doelen voor de komende  
vier jaar, die mogelijk leiden tot een 
convenant in een later stadium. 
Daarvoor hebben we de inbreng van 
alle welzijns- en zorginstellingen  
in de stad nodig, gezamenlijk en in 
samenhang. Niet om iets nieuws te 
organiseren, maar door bestaande,  
en succesvolle structuren en samen-
werkingsverbanden te versterken.
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“We zouden het woord interculturalisatie niet meer nodig moeten 

hebben”. En: “Interculturalisatie is normalisatie.” Dit waren twee 

stellige uitspraken die we hoorden in interviews en tijdens de werk-

conferentie over interculturalisatie van zorg en welzijn voor oudere 

Hagenaars. Maar zijn we al zover? Het was een van de vragen die de 

gemeente Den Haag zich stelde in het traject bijzonder dichtbij. En die 

vraag stellen we u opnieuw tijdens de slotconferentie op 11 februari.

De locatie
De slotconferentie begint om 14.00 uur in de Remise in Den Haag.  
De voor malige tramremise is gelegen in de Schilderswijk en biedt onderdak 
aan een schitterende collectie historische trams en bussen uit de vorige 
eeuw. De Remise ligt aan de Parallelweg nummer 224 in Den Haag.  
U ontvangt bij de bevestiging van uw aanmelding een routebeschrijving.

Aanmelden
Stuur een e-mail naar registratie@denhaagbijzonderdichtbij.nl om u aan 
te melden. Laat ook weten als u er niet bij kunt zijn. Dit kan tot en met  
8 februari 2010. U krijgt voor aanvang van de bijeenkomst nog een  
bevestiging van deelname per e-mail.

Programma
14.00 uur  Ontvangst
14.45 uur   Welkom door dagvoorzitter Godelieve van Heteren, 

arts/historicus en voormalig Tweede Kamerlid
14.50 uur Openingswoord van wethouder Bert van Alphen
15.00 uur  Waar staan we nu? Presentatie van de resultaten door  

Jan Booij, adviseur interculturalisatie, manage ment- 
en bestuurlijke vraagstukken 

15.20 uur  Plenaire discussie. Met welke concrete activiteiten  
gaan we samen aan de slag?

15.50 uur   Khalid Boudou, schrijver en columnist BRN, geeft zijn 
visie op interculturalisatie 

16.00 uur Muzikale voorstelling over interculturalisatie 
16.30 uur  Onthulling van het boek ‘bijzonder dichtbij, 

Den Haag cultuursensitieve stad’
16.45 uur  Commitment aan actieve bijdrage verdere inter- 

cultura lisering in Den Haag 
tot 18.00 uur  Borrel

Het belooft een bijzonder interessante en afwisselende middag te worden.
Ik reken op uw komst.

Bert van Alphen,
wethouder van Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie


