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Vier jaar geleden besluiten Anne-Marie 
Oostermeier, Ben Nieuwenstein en Dieuwke 
de Boer zich gezamenlijk in te gaan zetten 
voor werkende en niet-werkende vrouwen. 
Ze kennen elkaar vanuit hun werk als 
organisatieadviseur en verandermanagers. 
Ze merken dat er behoefte is aan initiatieven 
die maatschappelijk en sociaal een beweging 
in gang zetten. Maar wel op een andere 
manier, met de inzet van creativiteit en een 
vernieuwende blik op wat de omgeving en 
de toekomst vraagt. Een jaar later richten 

ze Stichting Paraplu op, waar ze initiatieven 
ontwikkelen die maatschappelijke waarde 
toevoegen aan mensen, bedrijven en 
instellingen in Apeldoorn. Om te organiseren, 
te delen en te laten zien dat het inzetten van 
eigen kracht en talent bijdraagt aan groei en 
ontwikkeling. Persoonlijkheid en innovatie 
staan hierbij centraal, als onderdeel en in 
dienst van het grotere geheel. Idealistisch? 
Misschien. Realistisch? Dat zeker als je 
kijkt naar de succesvolle projecten die ze de 
afgelopen jaren organiseerden.

tekst Carmen Luttikhuis | fotografie Gerard Oltmans

1+1=11

Stichting Paraplu 
inspireert en verbindt

De maatschappij verandert. Verbinding, samen-
werking en participatie zijn kernwoorden waar we niet 
meer omheen kunnen. Steeds meer mensen, bedrijven 
en organisaties zijn op zoek hierin hun weg te vinden. 
Maar als je doet wat je altijd al deed, krijg je wat je 
kreeg en zul je niet klaar zijn voor die veranderingen. 
Stichting Paraplu prikkelt en inspireert om juist niet 
voor de gebaande paden te kiezen.

»

›



100 Talentvolle Vrouwen
Iedere eerste maandag van de maand komen 
werkende en werkzoekende vrouwen van 
alle leeftijden bij elkaar om deel te nemen 
aan workshops rondom talent. Het aantal 
vrouwen dat hier de afgelopen drie jaar aan 
heeft deelgenomen overstijgt de 100 die ze 
bij de start voor ogen hadden. Meer dan 
200 vrouwen hebben ze inmiddels mogen 
verwelkomen. Velen wonen regelmatig een 
workshopavond bij. Dieuwke de Boer: “Het 
is belangrijk om je eigen talent te ontdekken 
en te benoemen. Dat is niet altijd even 
gemakkelijk. Veel vrouwen weten niet waar 
hun talenten liggen, zijn te bescheiden om 
er een naam aan te geven. Via de workshops 
laten we zien hoe je je talent voor je kunt 
laten werken, bijvoorbeeld bij het vinden van 
een nieuwe baan, bij een volgende stap in je 
carrière of bij de ontwikkeling van vrouwelijk 
leiderschap. We doen dat wel op onze eigen, 
creatieve manier. Zo beginnen we de avonden 
niet met een voorstelrondje zoals je elders 
vaak ziet. Dat kan laagdrempeliger. We 
werken veel met kleuren en beelden. We laten 
bijvoorbeeld een kleur, beeld of item kiezen 
dat bij je past en laten je vertellen waarom. 

Zo kom je via een omweg toch bij je doel 
uit. Deelname aan de workshops is gratis. 
Aanmelden vooraf stellen we op prijs.” 

TEDx
Stichting Paraplu kreeg de licentie om 
een TEDxApeldoorn te organiseren. 
Die vond plaats op 29 juli 2015. Met het 
thema WEconomy, dare to share wisten 
elf sprekers de honderd aanwezigen te 
boeien, op nieuwe gedachten te brengen 
en te inspireren om met elkaar in gesprek 
te gaan. De TEDxApeldoorn-talks zijn te 
bekijken op www.tedxapeldoorn.nl. In 
september 2016 staat de volgende editie van 
TEDxApeldoorn gepland.

Vernieuwingsnetwerk
Dieuwke de Boer: “Wij vinden het belangrijk 
om mensen te helpen op een andere manier 
naar de wereld te kijken, hen te helpen de 
volgende stap te zetten. We geloven heel 
erg in de participatiemaatschappij. Tot nu 
toe doen we alles op vrijwillige basis, naast 
de banen die we hebben. We ontvingen een 
keer een bijdrage vanuit het coöperatiefonds 
voor 100 Talentvolle Vrouwen en van de 
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gemeente kregen we een subsidie voor 
TEDxApeldoorn. Omdat veel Apeldoornse 
bedrijven ons een warm hart toedragen, 
mogen we gebruik maken van hun pand 
als kantoor- of evenementlocatie. Maar 
daar gaat verandering in komen. We zijn 
organisatorisch uit onze huidige jas aan het 
groeien en hebben behoefte aan een eigen 
plek. We staan open voor andere facilitators 
die willen aanhaken. De nieuwe invloeden 
die zij inbrengen zijn heel erg welkom. 
En er komen opdrachten op ons af uit het 
bedrijfsleven en van instanties waardoor 
er een ander businessmodel gaat ontstaan. 
We blijven dingen op vrijwillige basis doen, 
maar we kunnen op andere vlakken ook 
zoveel waarde toevoegen, daar hebben 
meer bedrijven of en mensen, niet alleen in 
Apeldoorn, maar in heel Nederland, wat aan. 
Dat willen we breder gaan inzetten.” 

Het moment is daar om een 
vernieuwingsnetwerk op te zetten. Het 
ideale plaatje: een mooie locatie waar alles 
waar de Stichting Paraplu voor staat en 
wat de stichting uitdraagt bij elkaar komt. 
Waar ruimte is voor vernieuwing, innovatie, 

creatie. Het wordt een locatie waar zzp-ers 
hun plek vinden en voor medewerkers van 
een bedrijf die er af en toe komen werken. 
Om liefdevol geïnjecteerd te worden met 
alles wat er gebeurt. Maar ook een plek waar 
mensen elkaar zoeken en vinden om met 
gebundelde krachten gezamenlijk aan een 
opdracht te werken. Die locatie gaat dienen 
als thuisbasis van de Stichting Paraplu 
om commerciële opdrachten en de eigen 
projecten uit te voeren. Dieuwke de Boer: 
“Het gevoel waarom we Stichting Paraplu 
gestart zijn zullen we niet verliezen. Wij 
willen een verdiepingsslag maken en een 
stapje hoger gaan waarbij we andere partijen 
erbij betrekken om het concept nog sterker 
te maken. Misschien worden mensen wel 
partner of lid en wordt het een coöperatie. 
We hoeven niet zelf het wiel uit te vinden. We 
hebben elkaar nodig om elkaar te vinden, aan 
te vullen en te verbinden. En dan wordt 1+1 
niet 3, maar 11!” «

"We hebben elkaar 

nodig om elkaar te 

vinden, aan te vullen 

en te verbinden"

Stichting Paraplu




