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Beste leden en duoburgerleden,
Met de organisatie van een congres ‘Gelijke kansen voor iedereen, geen tweedeling in de stad Bergen op Zoom' geven
wij als college uitvoering aan de motie die u op 10 november 2016 met een ruime meerderheid hebt aangenomen.
U bent hierbij van harte uitgenodigd om aan het congres deel te nemen dat zal plaatsvinden in de aula van
het Kellebeek College, Rooseveltlaan 225,4624 DN Bergen op Zoom, op
woensdag 29 november 2017 van 17.30 uur tot 21.30 uur.
De leerlingen van de school verzorgen daarbij een eenvoudige maaltijd.
Aan 8 tafels voeren raadsleden, vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen en het onderwijs een waarderend
gesprek aan de hand van thema’s waarin de hardnekkige verschillen in de samenleving vooral voorkomen.
Een thema wordt ingeleid door een columnist en een gefilmd interview met personen uit Bergen op Zoom die de
tweedeling zelf ervaren of die de tweedeling met succes tegengaan.
Deelnemers aan het congres worden vervolgens verzocht aan te sluiten bij een thema van hun voorkeur. De resultaten
van het congres worden per tafel verwerkt in een artikel, dat samen met de columns en de interviews in een congreskrant
wordt opgenomen. Aansluitend wordt de krant over Bergen op Zoom verspreid.
Dr. Sandra Kensen en Ad Baijens van de Academie voor Waarderend Vernieuwen zullen de avond organiseren en
modereren met inzet van de methode Waarderend Vernieuwen.
De maatschappelijke verschillen betreffen vooral:
Geld,
vermogend versus net iedere maand kunnen rondkomen;
Opleiding,
laag opgeleide ouders versus hoog opgeleide ouders;
Expats,
succesvolle hoog opgeleide expats versus laag opgeleide vluchtelingen;
lang in de bijstand versus mensen die altijd verzekerd zijn van inkomen;
Perspectief,
een dertiger versus een (eind) vijftiger;
Leeftijd,
iemand die participeert versus iemand die dat beduidend minder doet;
Meedoen,
iemand die veel helpt en iemand die veel hulp nodig heeft;
Geven en nemen,
iemand die in een ‘goede’ buurt versus wonen in een ‘slechte’ buurt.
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Om u aan te melden voor deelname aan het congres èn voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer
Ad Baijens via e-mail: info@academievoorwaarderendvernieuwen.nl, of telefonisch: 06-24645651.
Wij zien met belangstelling uit naar een zinvol congres over tweedeling in Bergen op Zoom en op succesvolle
maatregelen om gelijke kansen voor iedereen te bereiken.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom
burgemeester,
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