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1. Inleiding 

 

Dit beleidsplan is samengesteld door Platform INS en laat het beleid van Platform INS 

voor de komende 3 jaar zien. In dit document zijn de missie, visie, doelstellingen en in het 

verlengde daarvan de activiteiten van Platform INS geformuleerd.  

De organisatie heeft een transitie meegemaakt in 2016. Zo is er een nieuwe directeur 

aangesteld en is de hoofdkantoor van INS verhuisd van Rotterdam naar Amsterdam. 

Daarnaast wordt de team van Platform INS in 2016 versterkt met nieuwe collega’s. Tot 

slot zijn de visie en activiteiten van INS gereviseerd. De organisatie wilt in de toekomst 

haar activiteitenaanbod verminderen en zich concentreren op een aantal doelstellingen.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Wat is Platform INS? 

 

In dit hoofdstuk zal de organisatie beschreven worden. Hiervoor zal allereerst de historie 

van Platform INS aan bod komen omdat deze een belangrijke basis vormt voor de huidige 

situatie van de organisatie. Vervolgens zal er uitgebreid worden ingegaan op de huidige 

situatie 

 

Ter verduidelijking is een organogram beschreven. Daarbij zijn alle 

functieomschrijvingen geformuleerd. Dit om een optimaal beeld te krijgen voor de 

huidige organisatie. 

 

2.1 Historie 

 

Platform INS is ontstaan door een fusie van Islam & Dialoog en de Dialoog Academie. 

Ruim 19 jaar hebben deze organisaties zich samen ingezet om de dialoog in Nederland te 

bevorderen. Om een goede beschrijving van Platform INS is te geven, is een beknopte 

weergave van de voorgaande organisaties zeer relevant. Deze organisaties vormen immers 

een belangrijke basis voor de huidige organisatie. 

 

2.1.1 Dialoog Academie 

 

De Dialoog Academie is opgericht in oktober 2007, op initiatief van jonge academici. De 

Dialoog Academie zette zich in voor integratie en diversiteit in Nederland. De Dialoog 

Academie heeft ervaring opgedaan in het organiseren van uiteenlopende activiteiten die 

hebben bijgedragen aan de interculturele en maatschappelijke dialoog. Door middel van 

educatieve, culturele, sociale en wetenschappelijke activiteiten zette zij zich in voor mens 

en maatschappij. De Dialoog Academie stond voor groeiend wederzijds begrip door op 

een openlijke manier met elkaar in dialoog te gaan.1 

 

2.1.2 Islam & Dialoog 

 

Islam & Dialoog is opgericht in 1998 door Turkse Nederlanders. Deze organisatie heeft 

zich vooral gefocust op het bevorderen van de dialoog tussen de moslimgemeenschap en 

de Nederlandse samenleving. Stichting Islam & Dialoog had de ambitie om wederzijds 

begrip en respect te bevorderen. Daarnaast werd een oprechte, positieve betrokkenheid en 

participatie van de moslimgemeenschap gestimuleerd. Dit om meer betrokken te worden 

bij de maatschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast werd er voorlichting en advies 

gegeven over de Islam als religie, en werd de beleving van universele waarden en 

principes vergroot.2 

 
1Dialoog Academie (2007),’Inhoudelijk jaarverslag’, p.1. 
2 Archief Islam & Dialoog (folder, PowerPoint presentatie) 



 

 

 

2.2 INS tegenwoordig 

 

Platform INS is een landelijke non-profit organisatie die voort bouwt op de jarenlange 

ervaring van Dialoog Academie en Islam & Dialoog. Platform INS heeft geen leden, 

daarom is Platform INS een stichting. Platform INS houdt zich bezig met de actualiteiten 

in sociaal-maatschappelijke context. Met haar geheel eigen koers brengt zij onderwerpen 

onder de aandacht van de mensen. Indien er sociale spanningen optreden in de 

maatschappij kan Platform INS hier op inspelen. Deze verschillende thema’s worden op 

een geheel eigen wijze gekoppeld aan de ‘kunst van het samenleven’. Dit gebeurd onder 

andere door het organiseren van diverse inspirerende activiteiten en projecten. Het varen 

van deze eigen koers vormt een strategische keuze van Platform INS. 

 

Platform INS heeft de afgelopen jaren veel activiteiten georganiseerd. Lezingen, 

cursussen, ontmoetingen, debatten, informele bijeenkomsten, excursies, workshops en 

voorlichtingen passeerden de revue.3 Dit diverse scala aan activiteiten wordt de komende 

jaren omgezet naar een aantal concrete werkvelden en activiteiten die daarmee 

samenhangen. Met andere woorden zal Platform INS een kleinere activiteitenaanbod 

hebben, maar zich wel verdiepen in een aantal maatschappelijke doelen. Op deze manier 

zorgt Platform INS voor een positieve spiraal in het publieke debat over het onderwerp 

“samenleven”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Platform INS Onze historie http://www.platformins.nl/over-ins/archief/ 

http://www.platformins.nl/over-ins/archief/


 

2.3 Missie  

 

Benadrukken dat mensen universele ethische waarden delen en door deze centraal te 

stellen willen wij bijdragen aan een vrediger Nederland. 

 

2.3 Visie  

 

INS bouwt voort op de jarenlange ervaring van Islam & Dialoog en de Dialoog Academie. 

Wij willen bijdragen aan de ‘Kunst van het Samenleven’ in Nederland. Het is namelijk 

een ware kunst om samen te leven in een land als Nederland met zoveel verscheidenheid 

aan individuele en sociale achtergronden. 

 

Wij geloven echter dat de kunst van het samenleven is aan te leren. Diegenen die deze 

kunst verstaan, zijn volgens ons beter in staat bij te dragen aan een toekomst waarin 

waarden als vrijheid, gelijkheid, respect, solidariteit en vrede gedeeld worden. Een 

holistische visie op dialoog is volgens INS hierbij onontbeerlijk. 

 

Platform INS put daarnaast haar inspiratie onder andere uit de inzichten van  

M. Fethullah Gulen, een vooraanstaand islamitisch geleerde en filantroop. Gulen poogt 

moderniteit en authenticiteit, en spiritualiteit en wetenschap met elkaar te verzoenen. In 

deze hoedanigheid is hij een van de invloedrijkste hedendaagse leiders met een vreedzaam 

geluid, die zich inzet voor maatschappelijke en spirituele vernieuwing. Vanuit die visie 

doet Platform INS inspiratie op voor activiteiten.4 Daarnaast is Platform INS grondlegger 

van de twee Nederlandse websites over Fethullah Gulen.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Platform INS Missie & Visiehttp://www.platformins.nl/over-ins/missie-visie/ 
5 www.fethullahgulen.nl / www.gulenbeweging.nl 

http://www.platformins.nl/over-ins/missie-visie/


 

3. Wat willen wij de komende 3 jaar bereiken? 

Platfomr INS zal zich de komende 3 jaar focussen op de onderstaande doelstellingen. De 

activiteiten die hieronder worden opgesomd hebben een looptijd van 3 jaar of meer. 

3.1 Doelstellingen 

• Actief kennis en inzichten bij elkaar brengen om de kunst van het samenleven inhoud 

te geven 

• Sociale spanningen bespreekbaar maken en aanpakken 

 

• Bekendheid vergroten van het gedachtegoed van dienstbaarheid (Hizmet) 

 

3.2 Matrix per doelstelling 

Doelstelling 1 Actief kennis en inzichten bij elkaar 
brengen om de kunst van het samenleven 
inhoud te geven 
 

Doel Kruisbestuiving tussen academie, media, 
politiek en overheid  mogelijk  maken 
 
Inzichten en kennis agenderen waar nodig  
 
Instituties betrekken waar nodig 
 

Resultaat Beleidsmakers, media en politici zijn gevoed 
met nieuwe inzichten en narratives over de 
kunst van het samenleven 
 

Soort programma’s Phd cafe’s 
Expertmeetings 
Conferentie 
 
 

doelgroep Academie 
Media 
Politiek 
Overheid 
Middenveld 
achterban 
 

 
 

 

 



Doelstelling 2 sociale spanningen bespreekbaar maken en 
aanpakken 
 

Doel Radicalisering, islamofobie en polarisatie 
bespreekbaar maken en aanpakken 
 
Binnen de gemeenschap bespreken wat zij 
als groep kunnen doen en aanpakken 
(deel uitmaken van de oplossing) 
 
Professionals versterken met kennis en 
inzicht over radicalisering, islamofobie en 
polarisatie 
 
Effectieve samenwerking tussen de 
overheid, religieuze leiders en spelers uit het 
middenveld mogelijk maken 
 
Spanning en verdeeldheid onder Turken in 
Nederland bespreekbaar maken 
 

Resultaat  
 
 

Gemeenschap ziet sociale problemen onder 
ogen en is zich bewust wat haar rol kan zijn 
in de oplossing 
 
Betrokkenheid van partijen bij het oplossen 
van sociale spanningen is vergroot 

 
Kennis en inzicht is vergroot 

 
Inclusief beleid is vanzelfsprekend 
 

Soort programma’s 
 
 

Workshops en trainingen, zoals: 
Moslim zijn in het westen, en trainingen 
voor politie, docenten en andere 
professionals 
 
Rondetafelgesprekken 
 

Doelgroep 
 
 

Jongeren 
Professionals (1e en 2e lijn) 
Ouders 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Doelstelling 3 Bekendheid vergroten van het 
gedachtegoed van dienstbaarheid (Hizmet) 
 

Doel Delen  van het gedachtegoed van 
dienstbaaarheid en leven voor de ander 
(Hizmet). 
 
Beïnvloeden media en politiek mbt hoe over 
Hizmet wordt gedacht 
 
 

Resultaat Inzicht verkregen in hoe over Hizmet en de 
positie van de Hizmet beweging wordt 
gedacht in Nederland. 
 
Negatieve beeldvorming rond Hizmet is 
gekanteld. 
 
 

Soort programma’s/activeiten Beeldvormingsonderzoek 
 
Documentaires 
Excursies 
Tijdschrift 
Werkbezoeken 
Boekbespreking 
Lezingen 
 

doelgroep Achterban 
Academici 
 
Journalisten 
Overheid 
Politici 
Kunstenaars 
Schrijvers 
Etc. 
 

 

4. Overzicht activiteiten 

In bovenstaande hoofdstukken heeft u een goed beeld gekregen over de ambities van 

Platform INS. In dit hoofdstuk zal concreet aanbod komen wat voor activiteiten 

Platform INS organiseert tot en met juli 2014. Het termijn daarna is nog ver, en 

daarom niet realistisch al in te vullen. 

1) Expertmeeting verkiezingen en de kunst van het samenleven 



2 keer jaar per organiseren we expertmeetings over actuele onderwerpen die raken aan de 

kunst van het samenleven. De grootste uitdaging op dit moment lijkt het samenleven met 

verschillende culturen. Na ruim 50 jaar van migratie en vluchtelingenstromen naar ons 

land lijkt het of er een grens is bereikt in de tolerantie van verschillende groepen. Er 

borrelt iets en de ene groep verwijt de andere groep. Welke angsten liggen ten grondslag 

aan de haat en nijd die in het publieke debat hoorbaar is? 

Partners: verwey Jonker, Movisie, KIS, wetenschappelijke bureaus, academie. 

In de eerste expertmeeting gaan we in aanloop naar de verkiezingen inzoomen op de 

politieke programma’s van partijen en wat hun plannen zijn om de kunst van het 

samenleven in Nederland bespreekbaar te maken en op de agenda te zetten. POLarisatie is 

er genoeg in het politieke spectrum, wat kunnen gematigde en gevestigde partijen aan 

tegengeluid en tegenbeweging creëren? Is er bereidheid of blijft het toch als vanouds 

zetels jagen en inspelen op de ontevredenheid van de boze burger?  

Gaande het jaar bepalen we het thema voor de volgende expertmeeting. Is afhankelijk van 

actualiteit, partners die we hebben of aan ons willen binden. Wat er uit overige projecten 

naar voren komt als belangrijk 

2) Maandelijkse gastblogs 

Vanaf september zullen we maandelijks een gastblog plaatsen op onze website een 

aanverwante sociale media. We vragen mensen (bekend en onbekend) een blog te 

schrijven over de kunst van het samenleven en de uitdagingen die dat met zich meebrengt 

in deze tijd. Er komt een naam van namen te hangen in de gezamenlijke ruimte. 

     3) Ieder kwartaal een interview met kunstenaar van het samenleven 

Vanaf september starten we met een nieuw item in de nieuwsbrief. Ieder kwartaal staat er 

een interview in met iemand die de kunst van het samenleven verstaat en dat in de praktijk 

probeert te brengen. Dit kunnen mensen zijn die een project hebben waarmee ze veel 

mensen inspireren tot de kunst van het samenleven, of iemand die veel geschreven heeft 

over de kunst van het samenleven. Dit kunnen binnen en buitenlandse personen zijn.  

Ook hiervoor komt een lijst met potentiële interviewees. 

4) Jaarlijkse Hizmet Transparency festival (HTF) 

Veel mensen wereldwijd volgen de Hizmet beweging en zetten zich vanuit het ideaal 

dienstbaarheid aan de mensheid in voor een harmonieuze samenleving. De kunst van het 

samenleven in optima forma om 1 keer per jaar alle organisaties en mensen de kans te 

geven zich te laten zien. De highlights aan events en good practices krijgen een podium op 

deze dag. 

In een soort beurs omgeving kan iedere organisatie zich zelf laten zien, workshops geven 

zodat gasten kunnen ervaren wat de bijdrage is aan de kunst van het samenleven.  



Ieder jaar geven we 100 vrijkaartjes aan gasten die Hizmet niet kennen of sceptisch zijn.  

Mensen kunnen een excursie winnen naar een van de vele wereldwijde projecten. 

Stage lopen op een Hizmet school 

Vrijkaartjes voor de harmonie van Nederland winnen  

Turkse hapjes en drankjes proeven 

Beste INESPO idee presenteert zich 

Gastblogger worden bij Zaman Vandaag 

Inspiratietalks door voorhoede van Hizmet beweging in Nederland 

5) Training islamofobie en discriminatie 

Het begrip islamofobie verwijst naar een negatieve houding en emoties ten aanzien van de 

islam en moslims waardoor het gedrag van mensen tegenover deze groep wordt beïnvloed ten 

gunste van sociale uitsluiting en discriminatie. Uit onderzoek blijkt dat in Nederland meer dan 

de helft van de Nederlandse, niet-islamitische schoolgaande jongeren negatief staan ten 

opzichte van moslims. Deze negatieve beeldvorming kan leiden tot concrete vormen van 

discriminatie en uitsluiting van mensen die moslim zijn of daarvoor aangezien worden.  

Moslims reageren heel verschillend op de negatieve uitingen over de islam en moslims. 

Sommigen reageren vijandig op wat zij zien als respectloos gedrag. Anderen voelen zich als 

gevolg van ‘islamofobe’ uitlatingen van buren, collega’s of de media niet meer thuis in 

Nederland. Ook zijn er moslims die geen idee hebben over hoe te reageren op deze uitingen 

en voorvallen. 

Om deze redenen verzorgt Platform INS de training “Islamofobie en discriminatie”. Tijdens 

de trainingen worden thema’s behandeld zoals stereotype beelden over moslims, kennis over 

diverse gebieden waar discriminatie voorkomt zoals het vinden van werk en hoe men kan 

omgaan met negatieve beeldvorming en discriminatie.  Platform INS zal in het seizoen 2016-

2017 deze trainingen in diverse steden verzorgen voor professionals zoals politieagenten en 

voor burgers met een islamitische achtergrond.  

6) Project rondom het bestrijden van radicalisering 

Doel van het project “Moslim zijn in het westen” is om de voedingsbodem voor radicalisering 

weg te nemen onder moslimjongeren. Zoals hierboven beschreven gaat het daarbij om 

voedingsbodems zoals islamofobie en discriminatie, uitsluiting, identiteit en de radicale 

interpretatie van de islam. Doelgroep van dit project zijn moslimjongeren in Amsterdam en 

Den Haag van 18 t/m 30 jaar. Platform INS zal de volgende activiteiten organiseren i.h.k.v. 

het project Moslim zijn in het westen: 

a) Trainingen over radicalisering voor moslimjongeren: Wat is de plek van een moslim in een 

niet-islamitisch land? Zijn contacten met niet-moslims verboden volgens de Islam? Wat 



betekent jihad? Hoe ga je om met islamofobie? Om deze vragen te beantwoorden organiseert 

Platform INS de training “Moslim zijn in het westen”. Want moslims hebben tegenwoordig 

veel vragen over het leven in een niet-islamitisch land. Vooral na de aanslagen in Parijs 

houden deze vragen ook de publieke opinie bezig.  

b) Bijeenkomsten met moslimouders: In Den Haag en Amsterdam worden er in totaal twee 

bijeenkomsten georganiseerd voor moslimouders. Het doel hierbij is om ouders te leren om te 

gaan met neigingen van radicalisering of met voedingsbodems hiervan.  

c) Jongerendebat: Tijdens een jongerendebat gaan moslimjongeren debatteren met een 

journalist, Tweede Kamerleden en een imam over thema’s zoals sociale uitsluiting, identiteit 

en integratie. Het doel hiervan is om jongeren de ruimte geven om op een constructieve 

manier met de sleutelfiguren te praten over hun problemen in plaats van over hen.  

d) Meeting met het maatschappelijk middenveld: Platform INS zal partijen die actief zijn op 

het gebied van radicalisering van moslims bij elkaar brengen om duurzame samenwerkingen 

tot stand te brengen. Er gebeurt steeds meer op dit gebied en iedere partij heeft zijn eigen 

expertise. De samenwerking tussen deze clubs is wel voor verbetering vatbaar volgens INS. 

Zo’n activiteit met verschillende werkvormen zal zijn vruchten af werpen en zullen er na 

afloop van deze meeting interessante en duurzame coalities ontstaan wat betreft het bestrijden 

van radicalisering bij moslimjongeren.  

e) Train de trainer activiteiten: Om een duurzaam effect te creëren bij dit project zal Platform 

INS tussen de 5 en 8 jongeren opleiden tot trainers. Deze jongeren zullen na het volgen van 

dit programma in staat zijn om de vier bijeenkomsten van Moslim zijn in het westen  zelf te 

kunnen verzorgen. Zo wordt dit project als een olievlek verspreid. 

f) Follow-up activiteiten: Tot slot heeft Platform INS de intentie om na afloop van het project 

voor alle deelnemers van het project moslim zijn in het westen (ouders, trainers, organisaties 

en jongeren) een follow-up bijeenkomst te organiseren om het thema op de agenda van de 

betrokkenen te blijven houden. Aan de hand van de voortgang van het project wordt nader 

bepaald wat de inhoud, timing en frequentie van zo’n bijeenkomst wordt.    

7) Bezoek je buren 

Tot nu toe zijn al vele mensen met verschillende achtergronden via het initiatief ‘Ontmoet een 

Moslim’ bijeengekomen. Dit onder het genot van een maaltijd dat door een gastgezin met 

islamitische achtergrond wordt verzorgd. Gezien de maatschappelijke spanningen is het hard 

nodig dat verschillende bevolkingsgroepen elkaar blijven ontmoeten. Om nog meer 

ontmoetingen mogelijk te maken heeft Platform INS besloten om samen te gaan werken met 

‘Bezoek je Buren’ van Stichting Waterval, een initiatief dat al langer succesvol loopt, veel 

ervaring heeft en zelfs onderscheidingen heeft ontvangen. 

‘Bezoek je Buren’ brengt net zoals ‘Ontmoet een Moslim’ mensen van verschillende culturen 

bij elkaar via diners. Hierbij staan eveneens het stimuleren van saamhorigheid, tolerantie, 

respect en wederzijds begrip centraal. Zo wordt het positieve van verschillende culturen 

gedeeld en doet men de leukste ontdekkingen over de ander. 


