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VOORWOORD
Ik weet niet hoe jij terugkijkt op 2017, maar voor mij en ons/INS is het een bewogen jaar
geweest. Ik probeer anders wel even in een notendop je te vertellen waarom.
Je hebt laatst misschien het goede nieuws gehoord dat ik de Kleurrijke Prijs in ontvangst
mocht nemen van de Kleurrijke Top 100 vanwege onze INSpanningen tegen verdeeldheid.
Dat was natuurlijk een héérlijke manier om het jaar mee af te sluiten. Maar nog fijner is het
om even terug te blikken op hoe het afgelopen jaar eruitzag voor ons.

Nieuwe start na de coup samen met Peter R. de Vries
Eind januari hielden wij ons Nieuwjaarsdiner met als titel ‘Hoop voor de toekomst?’.
Daarmee hoopten wij 2016 achter ons te laten en wilden wij 2017 positief beginnen vol
ambities om bij te dragen aan de Kunst van het Samenleven. Samen met o.a. Peter R. de
Vries begonnen wij in 2017 tijdens onze 1e Kunst van het Samenleven-diner. ‘We gaan
verder waar we gebleven waren’ was ons motto, want de heksenjacht die volgde na de
couppoging, was zeer ontwrichtend. Zowel privé als bij INS. Die avond luidde tevens de kickoff van de Kunst van het Samenleven-diners, die wij in Nederland wilden uitrollen.
Die ene topmaand is niet te vergeten…
En je kunt wel stellen dat het redelijk is gelukt om in heel Nederland mensen in gesprek te
brengen. Na die kick-off kwamen wij namelijk bijeen in Enschede met o.a. Ahmed
Marcouch en in Zaandam spraken we over super-diversiteit. Maar we bereikten pas echt onze
piek tijdens de Ramadan. We beten de spits af met (nu Kamerlid) Kirsten van den Hul en
binnen een maand tijd hadden wij samen met ons landelijk netwerk van dialooggezinde
moslims in ruim 26 steden meer dan 2500+ niet-moslims aan tafel gebracht. Dat is een lange
zin waar je snel overheen kunt lezen, maar sta er even een paar tellen bij stil:
ü Binnen 1 maand
ü In meer dan 26 steden
ü Samen met meer dan 2500 niet-moslims aan tafel
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Je snapt wel dat wij hier ook aangenaam door verrast waren en de herinnering hieraan nog
steeds een glimlach op ons gezicht tovert...
Veel vragen gehad over Hizmet
Wij zetten ons al meer dan 30 jaar in voor dialoog omdat wij geloven dat dit bij zal dragen
aan de kunst van het samenleven en verdeeldheid beetje bij beetje de wereld uit zal helpen.
Voor het duwtje de juiste richting uit zijn wij Fethullah Gulen dankbaar voor; hij heeft ons
namelijk weten te inspireren ons hiervoor hard te maken.
Om misverstanden de wereld uit te helpen en de vele vragen die wij kregen over Hizmet en
Gulen, zijn wij het afgelopen jaar ook tijdens veel momenten stil gaan staan bij onze
inspiratie. In Amsterdam kwamen we met ruim 130 man bijeen, waarna we ook in Utrecht en
elders in het land dergelijke informatie-bijeenkomsten over Hizmet hebben georganiseerd.
Het komend jaar? Nou…
De afgelopen jaren is er veel dialoog gevoerd, maar daarbij zag je vaak een terugkerend
patroon: de mensen die afkomen op deze dialoog-bijeenkomsten zijn toch vaak meer
gelijkgestemd, dan andersdenkenden. Daarom willen we het komende jaar ons actief
inspannen om andersdenkenden in het huidige verdeelde Nederland op te zoeken. Hoe
verdeeld we ook mogen zijn, we zullen er samen uit moeten komen. We zitten immers
allemaal op hetzelfde schip.
Middels expertmeetings, verdiepingssessies, positieve campagnes, excursies en Kunst van het
Samenleven diners & brunches gaan we actief het gesprek met andersdenkenden aan over alle
pijn, angst en hoop die wij gemeenschappelijk delen.
Wil jij graag meedenken, meehelpen of op een andere wijze iets samen met ons doen? Laat
het dan weten en hopelijk kunnen wij van 2018 een nog groter succes maken.

Saniye Calkin
Directrice Platform INS
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Onze Activiteiten in 2017
Diner Pensant: ‘Hoop voor de toekomst’

De eerste Kunst van het Samenlevendiner was een groot succes, zowel online
als offline. Er werd volop getwitterd en
kort na de start van de avond kwam
#INSdiner op nummer 1 in de trending
topic lijst van Twitter.
Deze maandagavond 30 januari stond in
het teken van hoop, dromen en inspiratie
met vooraanstaande gastsprekers en
deelnemers. In het publiek waren naast
bekenden politici als Ahmed Marcouch
en Fouad Sidali, ook ruim 150 andere
gasten, die ook met elkaar in gesprek
gingen over hun angsten en hoop voor de
toekomst.
Hoofdgast van deze bijeenkomst was
niemand minder dan Peter R. de Vries.
Naast hem deelden enkele bekende
politici, academici en lobbyisten hun
zorgen over de verharding en
verdeeldheid in de wereld, maar ook
waar zij hoop uit putten voor de
toekomst.
Naast de Nieuwjaarsreceptie van
platform INS was deze avond tevens de kick-off van de landelijke Kunst van het Samenlevendiners.
Samen eten. Samen nadenken. Samen oplossen.
In de vorm van een Diner Pensant werd er tussen de 3 gangen door diverse talkshows houden
met de gastsprekers Marith Volp (Tweede Kamerlid PvdA), Ronny Naftaniël (CIDI), Baukje
Prins (lector Burgerschap en diversiteit), Funda Müjde (cabaretière en actrice), Manuela
Kalsky (oprichter NieuwWij) en Jan Paternotte (Kandidaat Tweede Kamerlid D66). Zij
spraken over de actualiteiten in Nederland, de ontwikkelingen in Amerika en de toekomst van
Nederland na de aankomende verkiezingen.
Peter R. de Vries maakt zich zorgen
Na de laatste gang van fruit en baklava was het woord aan de INSpirator van de avond Peter
R. de Vries. Ook hij uitte zijn zorgen: “Er zijn honderden duizenden mensen die het
verwerpelijke gedachtegoed van Wilders aanhangen. Wat ik doe is wellicht geen verbinden,
maar ik voer een strijd tegen hem.” De Vries haalde een quote van de filosoof Edmund Burke
aan: “The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing.”
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Inwijding symbool Kunst van het Samenleven
Alle sprekers plus de jongste (16) & oudste (75) deelnemer van de avond hebben hun
vingerafdruk achtergelaten op het speciaal ontwikkelde logo van de Kunst van het
samenleven-diners en deze omgetoverd tot een waar kunstwerk. Hiermee was de lancering
van dit project voltooid.
Kunst van het Samenleven Brunch in Enschede

In de ontmoetingskerk aan de
Varviksingel in Enschede vond de
Kunst van het samenleven brunch
plaats. Naast heel veel bezoekers van
diverse achtergronden waren er bij
deze bijzondere brunch ook maar
liefst 5 gastsprekers uit de politiek
aanwezig, waaronder TK-leden,
kandidaat TK-leden en lokale politici.
Bijzonder was deze middag ook
vanwege de samenwerkingspartners
die het programma georganiseerd
hebben. Stichting Ebru richt zich al
sinds 2005 op ontmoeting en
gemeenschapszin tussen alle burgers
in Twente. Zij zochten samenwerking
met de ontmoetingskerk, die
onderdeel uitmaakt van de
Protestantse gemeente in Enschede.
Ook zij breiden hun kring van mensen
graag uit.
In de prachtige nieuw aangebouwde
ontmoetingsruimte ontvingen zij maar
al te graag zoveel verschillende
culturen, leeftijden en talenten naast
elkaar. Mensen die anders nooit hun kerk zouden betreden, spraken actief met politici en
deelden informatie en tips uit om het samenleven te bevorderen.
De gasten kwamen niet alleen uit de buurt van Twente, maar ook uit Amsterdam. Zowel
Ahmed Marcouch (huidige: burgemeester van Arnhem) als ook Achraf Bouali (D66 plaats
16) reisden vanuit de hoofdstad naar Enschede. Dat vonden zij zelf ook niet meer dan
normaal. “Er wonen niet alleen Nederlanders in de randstad, dat vergeten ze in de Randstad
wel eens, aldus Marcouch.
“Opdat wij elkaar beter leren kennen,” zo vatte Ahmed Marcouch de middag samen. Daarmee
sprak hij enerzijds zijn hoop uit en gaf anderzijds een opdracht mee aan ons allen.
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20 Mei Tweede KvhS Brunch in Stg. Ebru
De tweede bijeenkomst in Enschede werd georganiseerd door Stichting Ebru en Platform INS.
Het doel van deze brunch was dat wij met elkaar in gesprek gaan over “Wat ons bindt”. Zoals
de eerste bijeenkomst, was deze KvHS Brunch geslaagd!
Lezingenreeks in Enschede

Op woensdag 1 februari tot 15 maart
vonden in de Openbare Bibliotheek
Enschede vier lezingen plaats in de
samen met stichting Ebru georganiseerde
reeks “De Hizmet-beweging: het
gedachtegoed, de geschiedenis en de
toekomst …”. De reeks is van start
gegaan met een college over de moderne
geschiedenis van Turkije. Om de ´Turkse
spanningen´ die momenteel gaande zijn
beter te kunnen begrijpen is het van
belang iets meer te weten over politieke
geschiedenis van het land.
De lezing werd gehouden door Alper
Alasag uit Rotterdam. Sinds 2000 is hij
werkzaam bij Platform INS. Platform
INS zet zich in voor de kunst van het
samenleven door mensen met
verschillende achtergronden, kennis en
inzichten bij elkaar te brengen.
De andere thema’s waren zoals volgt:
- Het leven van Gülen
- De ‘Hizmet-beweging’.
- ‘Ontwikkelingen in Turkije en
Nederland’
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‘Love is a Verb’ Docu-avond met Prof. Thijl Sunier

Op donderdag 9 maart was ‘s avonds op
de Sara Burgerhartstraat 1 te Amsterdam
de documentaire Love is a Verb te zien.
Deze avond werd vanuit Platform INS
georganiseerd met als doel de Hizmetidealen uit te leggen aan
geïnteresseerden om op die manier meer
transparantie te bereiken. Met ruim 130
aanwezigen was het een zeer geslaagde
avond. Emir Ertas benadrukte in zijn
inleidende toespraak dat deze avond
vooral bedoeld was om uit te leggen
waar de Hizmet-beweging voor staat en
welke doelen en idealen de beweging
nastreeft. Hij beschreef de Hizmetbeweging als een beweging die
“moslims een manier biedt om
islamitische en universele waarden uit te
dragen in de veeleisende moderne
maatschappij en deel te nemen aan
voortdurende dialoog en samenwerking
met anders- en niet-gelovigen.”
Filmvertoning
De documentaire ‘Love is a Verb’,
gemaakt door Terry Spencer Hesser,
vertelt het verhaal van verschillende
mensen die wereldwijd geïnspireerd
worden door het gedachtegoed van
Fethullah Gülen. De titel verwijst naar de vrijgevigheid van Hizmet sympathisanten als meer
dan slechts een gevoel of een woord, het wijst naar de fysieke manifestatie van liefde als een
werkwoord. Verschillende acties en ideeën zijn ontstaan met als doel het versterken van de
sociale cohesie door middel van onderwijs, dialoog en ontwikkelingswerk. Zo kwamen
onderwijzers aan het woord die lesgeven in oorlogsgebieden en het leven van kansarme
jongeren voorgoed veranderen. Anderen riskeren hun leven door naar de meest gevaarlijke
plaatsen ter wereld af te reizen om medische noodhulp te brengen.
Panel
Na afloop van de film werd het panel geopend onder leiding van Shanti Tuinstra. Na een korte
introductie van Thijl Sunier en Ibrahim Özgül, werden er verschillende interessante vragen
gesteld uit het publiek
Ook in Utrecht
Op dinsdag 11 april was ‘s avonds te Utrecht de documentaire Love is a Verb te zien. Deze
avond werd vanuit Platform INS georganiseerd met als doel de Hizmet-idealen uit te leggen
aan geïnteresseerden om op die manier meer transparantie te bereiken. Met ruim 50
aanwezigen was het een zeer geslaagde avond.
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Kunst van het Samenleven Brunch - Superdiversiteit

Zondag op 21 mei vond de vierde editie
van de Kunst van het Samenleven plaats
in de vorm van een brunch. Op een
prachtige locatie in Noord-Holland, de
voormalige fabriek van koekproducent
Verkade in Zaandam, gingen wij met
elkaar en het panel in gesprek over de
uitdagingen en kansen van de
superdiverse stad. Met wethouder Rita
Visscher-Noordzij, panelleden Vera
Bondy en Ewoud Butter en een prachtig
intermezzo door harpiste Mechteld
Karlien de Jongh was deze Kunst van het
Samenleven-editie wederom een groot
succes.
‘Wat is superdiversiteit?’, ‘wat voor
uitdagingen brengt dit met zich mee voor
de toekomst?’ en ‘welke gevolgen heeft
dit voor de politiek?’ waren onderwerpen
waarover gesproken werd onder het genot
van heerlijk belegde broodjes en verse
tomatensoep.
Na het panel was het tijd voor een
muzikaal intermezzo door harpiste
Mechteld Karlien de Jongh. Via haar
muziek, of wat zij zelf noemt ‘de taal van
haar hart’, nam zij ons mee op een reis door een wereld met klanken uit verschillende regio’s.
Tot slot werd niet alleen het samen zijn, maar ook het samen doen benadrukt in het slotwoord
door Emir Ertas, voorzitter van Platform INS. ‘Diversiteit is een verb, net zoals ‘love is a
verb’, diversiteit is iets wat je moet doen’, legt Emir Ertas uit.
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Kunst van het Samenleven: Ramadan Diners

Voor de start van de Ramadan
van 2017 deed dialoogorganisatie
Platform INS een landelijke
oproep aan moslims om hun iftarmaaltijden te delen met hun
buren, vrienden en andere
geïnteresseerden. Hier werd
massaal gehoor aan gegeven.
Veel niet-moslims zijn op deze
uitnodiging ingegaan. Nog voor
het einde van de heilige maand
hebben meer dan 2500 mensen in
meer dan 26 steden deelgenomen
aan iftars die moslims
organiseerden. Deze oproep werd
herhaald na de aanslagen in
Manchester en Londen. Veel
deelnemers gaven aan blij te zijn
met dit positieve initiatief.
De aftrap van de gedeelde iftars
deed INS zelf in Den Haag,
samen met o.a. Tweede Kamerlid
Kirsten van den Hul (PvdA), op
de eerste dag van de Ramadan.
Aan tafel werden mensen
gevraagd een #RamadanSelfie te
maken en te delen, zodat andere
mensen hierdoor geïnspireerd
konden worden. Van den Hul
deed op die avond ook een videooproep aan mensen om zich op te
geven. Voor geïnteresseerden die
wilden deelnemen of zelf iets
wilden organiseren, werd speciaal
de

website www.kunstvanhetsamenleven.nl in het leven geroepen, waar gretig gebruik van werd
gemaakt. Deelnemers die zich via de website hadden aangemeld werden ondersteund om iets
te organiseren of bij te wonen. Vele mooie initiatieven kwamen hieruit voort, zoals iftars bij
mensen thuis, op straat in tenten of bij organisaties.
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Boekbespreking Spirituality of Responsibility

Op dinsdag avond 26 september 2017 vond de boekbespreking en discussie plaats over ‘The
spirituality of Responsiblity: Fethullah Gülen and the Islamic Tought’. Platform INS nodigde
de auteur van dit boek, prof. Simon Robinson uit om samen met academici, kenners en
geïnteresseerde van binnen en buiten de Hizmet-beweging dit boek te bespreken.
In zijn boek gaat professor Robinson in op de praktijk van het nemen van
verantwoordelijkheid door Gulen en de Hizmet-beweging in de samenleving. Vanuit zijn
academische achtergrond in de ethiek en religieuze achtergrond (christendom) werpt hij zijn
blik op Fethullah Gülen en de Hizmet-beweging, hoe zij omgaan met verantwoordelijkheid
vanuit spirituele overtuiging en de impact hiervan.
Na de boekbespreking gaf professor Valkenberg zijn reactie hierop. Valkenberg haalt aan dat
het een mooie bijeenkomst is, maar dat het ook noodzakelijk is gezien de ontwikkelingen van
het afgelopen jaar. Valkenberg is van mening dat men meer solidariteit dient te vertonen met
mensen van Hizmet, vooral nu zij door moeilijkere tijden heen gaan. Verder stond de
Nederlandse professor stil bij zijn eigen academische insteek wat Gulen en Hizmet betreft,
namelijk het type leiderschap van Gulen en de bronnen waaruit hij uit put.
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Kick-Off Expert Meeting – Polarisatie

Donderdag 12 oktober 2017 vond de 1e expertmeeting plaats georganiseerd door Platform
INS, met als thema polarisatie. Hoe keren we het proces van polarisatie en wat kunnen
religieuze en etnische gemeenschappen daarin betekenen?
Deze avond was tevens een start van een nieuwe weg die we als INS in zijn geslagen. Deden
we vroeger veel aan interreligieuze dialoog, gaat het ons nu steeds meer om dialoog over
zaken die samenleven in de weg staan met betrekking tot iedereen.
Met de zeer diverse groep experts uit zowel religieuze als etnische gemeenschappen zijn we
in gesprek gegaan over welke angsten en zorgen mensen op dit moment in Nederland ervaren
en die ertoe leiden dat groepen zich terug trekken in eigen bubbels en daarin vast blijven
zitten.
Maar liefst 3 inspirators gaven de aftrap op het thema polarisatie. Een breed en politiek
begrip. De kunst van deze eerste meeting was dan ook om het thema te verkennen en te
ontdekken of er ook andere thema’s dan polarisatie zijn die het samenleven in de weg staan.
Aan het einde van de avond werd duidelijk dat er een scala aan pijnpunten zijn die leiden tot
verwarring, onzekerheid en boosheid bij veel mensen.
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Resultaten en Ambities voor 2018
Resultaten

In het jaar 2017 zijn er in totaal
ü
ü
ü
ü

X aantal KvHS bijeenkomsten
X aantal Thema bijeenkomsten (o.a. Hizmet Lezingen)
X aantal Expert meetingen
X aantal personen bereikt

De inzet van onze vrijwilligers en betrokkenen is van de aandacht van organisatoren Kleurrijk
Top100 niet ontsnapt:
Directrisse Saniye Calkin wint De Kleurrijke Top100 Prijs

Op zaterdagavond 2
december 2017 vond
de lancering van de
Kleurrijke Top 100
plaats. Hier ontving
onze directrice Saniye
Calkin ook een prijs,
namelijk De
Kleurrijke Top 100
Prijs 2017-2018.
Calkin ontvangt deze
prijs omdat zij zich
samen met haar
organisatie inzet om
de verdeeldheid in Nederland tegen te gaan en de Kunst van het Samenleven te bevorderen.
Vanuit INS zijn zij bijna 30 jaar bezig met de dialoog in Nederland te bevorderen en het
tegengaan van verdeeldheid.
De Kleurrijke Top 100 is een jaarlijkse ranking lijst van Nederlandse gamechangers die met
hun werk en persoonlijkheid een inspiratie zijn. Hiermee hoopt de Kleurrijke Top 100 elk jaar
een waardevolle bijdrage te leveren door een gezicht te geven aan de nieuwe generatie
zichtbare en onzichtbare rolmodellen.
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Ambities 2018

Het jaar 2017 heeft voor ons een vruchtbare jaar geweest. Alhoewel willen wij onszelf elke
jaar nog verbeteren in het samenbrengen van iedere burger in ‘gedeelde waarden’. Zo hebben
wij de ambities 2018 in volgende speerpunten samengebracht
ü Meten en analyseren: Hoe kunnen wij de bijeenkomsten nog vruchtbaarder maken?
Wat zijn de effecten van de ontmoetingsbijeenkomsten? En het belangrijkste vraag is:
draagt deze bijeenkomsten het bij samenwerkingen van de deelnemers om
gemeenschappelijke problemen in hun wijk/stad op te lossen? Door meten en
analyseren zullen we nieuwe inzichten uitvinden, en de effectiviteit van onze
activiteiten vergroten.
ü Lokaliseren: De oproep vanuit al die steden voor KvHS bijeenkomsten liet ons zien
dat er wens is om deze activiteiten in hun stad/regio uit te vergroten. Deze lokalisering
en uitbreiding is onmogelijk als wij geen sterke en bereidwillige lokale partners
werven en onze bevindingen met hun delen. Zo zullen wij in 2018 ons inventariseren
om de activiteiten zoveel mogelijk te lokaliseren, met de mogelijkheid om de kennis
op te doen door alle andere lokale organisaties.
ü Netwerk uitbreiden: Lokaliseren moet gepaard gaan met netwerken uitbreiden op
lokale niveau. Deze stap is een belangrijke voorwaarde om onze activiteiten te
verduurzamen.
Wil jij graag meedenken, meehelpen of op een andere wijze iets samen met ons doen? Laat
het dan weten en hopelijk kunnen wij van 2018 een nog groter succes maken.
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