
Geachte Wethouder,

Hartelijk welkom!

We zijn verheugd over uw komst in het Dialooghuis, waarin u in een feestelijke sfeer voor het 
Interreligieus Beraad Segbroek (IBS) het Certificaat Vertrouwenspersoon zal uitreiken.

Natuurlijk heet ik onze a.s. vertrouwenspersonen hartelijke welkom en u allen die zich betrokken 
voelt bij deze uitreiking! 

Wethouder, erg dankbaar zijn wij voor de door u verstrekte subsidie om de cursus te kunnen 
uitvoeren.

Het IBS kreeg allerlei signalen dat mensen in diverse religieuze samenlevingen geremd woorden om 
met een verhaal, vaak een verhaal over problemen naar buiten te komen en hulp te zoeken. Deze 
worden dikwijls mede veroorzaakt door een soms strak cultureel, en ook streng religieus klimaat, 
waarin men verkeert . Angst, onzekerheid, onmondigheid kunnen de behoefte om met een verhaal
naar buiten te komen, onderdrukken

De roep klonk: we hebben een nieuwe generatie vertrouwenspersonen nodig, zoals deze in het 
verleden door Nieuwe Sporen werden opgeleid.

Toen een grote bijeenkomst over het Buurthuis van de Toekomst in Segbroek war u het woord 
voerde, kwam ik De Pastorale Partner tegen. Dat gesprek daar leidde er toe dat vertegenwoordigers 
van het IBS in gesprek zijn geraakt met de Pastorale Partner, waarin al gauw de vraag gesteld werd: 
“Zien jullie het zitten om een Cursus Vertrouwenspersoon aan te bieden?” Er startte een intensieve 
samenwerking tussen het IBS en de Pastorale Partner, waarin Ad de Gruijter het initiatief nam, de 
cursus opzette en gastdocenten uit verschillende religieuze, culturele en sociale achtergronden 
werden uitgenodigd. Docenten met ervaring in de geestelijke gezondheidszorg.

Ook is er gesproken met ex-docenten van Nieuwe Sporen en werd ons materiaal aangereikt. Dat 
hebben wij zeer gewaardeerd.

We kregen opvallend veel aanmeldingen van potentiële cursisten. Na een intake gesprek lieten we 
15 deelnemers toe in de cursus. Uiteindelijk krijgen 10 daarvan vanmiddag het certificaat. We 
stelden duidelijke voorwaarden m.b.t. de aanwezigheid. Ook realiseerden enkele deelnemers zich 
door de cursus heen: “Voor mij is dit te hoog begrepen. Misschien doe ik een volgende ronde mee.”



Een enkeling die al uit een vorige situatie een certificaat kreeg, gebruikte deze cyclus voor een stukje 
nascholing. Dat getuigt van motivatie.

Deze motovatie is wat ik ook bij alle cursisten gemerkt heb, als ik af en toe aanwezig was.

Ik wil de Pastorale Partner, en zeer in het bijzonder Ad de Gruijter danken voor de voortreffelijke 
organisatie en zijn goede keuze voor gastdocenten.

Eigenlijk was er meer tijd nodig, maar door zijn goed georganiseerde aanpak en ook papieren 
informatie heeft hij een stevige basis gelegd. 

De opgeleide vertrouwenspersonen staan heel dicht bij de multiculturele samenleving. Zij hebben 
kennis van de culturele en religieuze diversiteit en ook de uitwassen daarbinnen die mensen ernstig 
in problemen kunnen brengen.

Zij weten dat het kernwoord: actief luisteren is, dat zij geen behandelaars zijn, maar wel het 
vertouwen weten te vinden om mensen te begeleiden naar die vormen van hulpverlening, waarvan 
wij weten, dat zij daar echt verder ondersteund en geholpen kunnen worden.

Ik denk dat de speciale kwaliteit van deze cursus schuilt in het inzichtelijk gemaakt hebben van wat 
onderhuids aan religieuze, naast culturele invloeden schuilt.

Graag zetten we de vertrouwenspersonen in op vaste spreekuurtijden, maar zij zijn ook telefonisch 
oproepbaar via het IBS en het Dialooghuis. Een standplaats is o.a. in het Dialooghuis en ook in andere 
(soms religieuze) centra.

We zijn er stellig van overtuigd dat één cursustraject te weinig is om het netwerk uit te zetten. We 
weten nu al dat mensen uit de gehele stad op de spreekuren zullen komen. Om goed te kunnen 
functioneren zijn ook voorzieningen nodig, zoals een enkel koffiezetapparaat en laptops en een 
printer om goed te kunnen registreren, vast te leggen en over te dragen.

We willen u daarom graag in overweging geven, of wij daarvoor nog een keer subsidie mogen 
aanvragen.

Ook in het netwerk van Servicepunten, kunnen een de vertrouwenspersonen o.i. een toegevoegde 
waarde zijn.

Het Dialooghuis is een plek, waar het IBS dikwijls vergadert. Het is ook de plek, waar al experimenteel 
gewerkt is met een laagdrempelig spreekuur.

Hier zal de eerste plek zijn waar vertrouwenspersonen worden ingezet.

Het IBS ondersteunt de gedachte dat het Dialooghuis eigenlijk het Plakkat Buurthuis van de 
Toekomst verdient.

Het IBS dankt het Dialooghuis voor de gastvrije ontvangst van de cursisten en nogmaals u voor uw 
aanwezigheid.







Toespraak Ad de Gruijter

Geachte wethouder, beste Bart ten Broek, voorzitter van het IBS, beste 
Yadin Karabulut, voorzitter van het Dialooghuis, beste deelnemers aan de 
cursus vertrouwenspersoon, beste familie en genodigden.

Het mag en moet gezegd: de onvermoeibare Bart ten Broek met hart en ziel 
verbonden aan veel initiatieven als het gaat om de interreligieuze en 
interculturele dialoog in de stad, is ook nu weer initiatiefnemer geweest om 
een nieuwe generatie vertrouwenspersonen op te leiden. Daar was 
behoefte aan. Dit initiatief wordt vandaag bekroond met de komst van u, 
wethouder Karsten Klein nu de certificaten worden uitgereikt aan de 
cursisten. Het is een uiting van waardering en  betrokkenheid van u als 
wethouder en de gemeente ’s Gravenhage die deze cursus door subsidie 
mede mogelijk maakte.
De cursisten verdienen ook grote waardering. Zij willen zich bekwamen  als 
vertrouwenpersoon. Dat hebben ze gedaan door deze cursus te volgen, 
maar alle cursisten hebben door de baan die zij hebben en door 
praktijkervaring de rol van vertrouwenspersoon al vervuld. Niemand was 
wat dat betreft een onbeschreven blad. Nu hebben de cursisten ook 
aangegeven zich in te willen zetten, ook voor het IBS, door beschikbaar te 
zijn op nog te realiseren spreekuren. Bovendien hebben de cursisten zich 
bereid verklaard deel te blijven nemen aan intervisiebijeenkomsten. 
Vertrouwenspersoon immers word je niet door het volgen van één cursus 
waarin je naar je eigen competenties kijkt en nieuwe inzichten en 
vaardigheden opdoet. Het is een moment in een langer leertraject.
De tien cursisten die vandaag het certificaat vertrouwenspersoon krijgen 
uitgereikt hebben zich bijzonder betrokken en actief  betoond tijdens de 
cursus ondermeer door casus te oefenen. Ook door in de evaluatie ideeën 
aan te dagen voor een eventuele vervolgcursus, want dit was slechts een 
eerste nieuwe poging …….
Cor Hoffer, cultureel antropoloog & socioloog (art. in epidemiologisch 
bulletin), betrokken als onderzoeker bij Nieuwe Sporen indertijd zegt: "Het 
gaat erom het individu te leren kennen in zijn of haar specifieke sociaal-
culturele context”.  Wij hebben daar in de cursus de nadruk op gelegd: 
culturele, levensbeschouwelijke achtergrond én context, want wanneer 
iemand zich meldt bij een vertrouwenspersoon dan zijn dat relevante 
factoren. Context ook omdat er anderen in beeld zijn die niet aan tafel 
zitten, maar die wel een rol spelen bij een mogelijke oplossing of bij 



doorverwijzing. We hebben  aandacht geschonken aan empowerment.                  
Door de juiste feedback te geven hoopt de vertrouwenspersoon eerst te 
verkennen wat een “cliënt” zelf kan. Daarnaast zal de vertrouwenspersoon 
luisterend en adviserend zijn binnen de eigen mogelijkheden. En dan is er 
het netwerk van sociale voorzieningen waarnaar kan worden 
doorverwezen. We hebben geoefend met de digitale sociale kaart van de 
gemeente Den Haag.
Graag spreek ik mede namens de gastdocenten (Jamila Zacouri, Corry van 
Straten en Attry Ramdhani) dank uit aan het IBS voor het in ons gestelde 
vertrouwen, de cursisten voor hun inzet en het uitvoeren straks van de  
belangrijke rol die zij voor mensen in probleemsituaties kunnen betekenen, 
het Dialooghuis die de cursusruimte ter beschikking stelde en u wethouder 
Karsten Klein dat u de certificaten vertrouwenspersoon wilt uitreiken 
waarmee u persoonlijk en tevens vanuit de Gemeente een signaal afgeeft 
van het belang dat gehecht wordt aan tijdige en deskundige opvang van 
mensen die een luisterend oor behoeven.

Wij zullen straks de vertrouwenspersonen één voor één naar voren roepen, 
hen in het kort voorstellen waarna we u vragen persoonlijk certificaat en 
gedragscode/overeenkomst te overhandigen.
Daarna zal uiteraard ondertekening plaatsvinden vanuit het IBS, vanuit de 
Pastorale Partner en door de cursisten zelf.


