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De kanalisering stoppen, het water en het land
verenigen.
Vissen de kans geven tegen de stroom in te
zwemmen, dankzij vistrappen
innovatie goed voor de afwatering en de
biodiversiteit

‘Out of the box’ denken en praktisch
samenwerken

De coöperatiepartners zijn coproducenten; van
de problemen èn van de oplossingen

De Sallandse Dialoog bundelt krachten en innoveert door regionale, landelijke 
en publiek-private  samenwerking.
Zij investeert met menskracht en middelen in preventie en vroegsignalering. 



Waarom de Sallandse Dialoog?
een maand eerder financiële stabiliteit is een maand eerder jeugdhulpverlening

 bereik van mensen met financiële problemen is te laag, hoe kunnen we dit bereik verhogen en de
drempel verlagen?

 de deurwaarder ergert zich kapot als blijkt dat de beslagvrije voet weer niet goed benut is: ‘we
willen eraan werken dat mensen krijgen waar ze recht op hebben’

 bewindvoerders: ‘door samenwerking kunnen de kosten omlaag en de kwaliteit verbeterd worden

 de woningcorporatie vertelt over de intensieve trajecten om huisuitzetting te voorkomen, maar:
‘wie kan ons helpen –nog- beter bepaalde groepen echt te bereiken?’

 het onderwijs en de jeugdorganisaties willen graag hun jongeren praktisch in contact brengen met
bedrijven: ‘wie wil zich met hen verbinden?

medewerkers van allerlei bedrijven willen graag –met hun vakkennis en levenservaring-
persoonlijk wat betekenen voor jongeren (en ouderen!) in problemen

“Innoveren, stimuleren en achteraf verantwoording afleggen”



Organisatie

Coöperatie met 

± 30 leden

Programma 

‘fin. educatie jeugd’

Trekker: partner A

Coöperatie case;  5 – 8 x per jaar kortdurend innovatietraject in 
eigenaarschap van één partner en in samenwerking met meerdere 
partners

Programma 
‘werkgeversdesk’

Trekker: partner B

Programma 
‘vrijwilligers’

Trekker: partner C

Programma 
‘Preventie portal’

Trekker; partner D

Live

Dialoogsessies

Online

Communicatie

Website, 
kennisplatform, 
facebook, 
nieuwsbrief

2 x per jr met partners
1 x per jr openbaar

juridisch en financieel
sturing en coördinatie Bestuur

Bureau
Raad van Advies
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• Saxion Hogeschool

• Aventus ROC

• Community 
Partnership 
Consultants

• Gemeente Deventer

• Gemeente Raalte

• Gemeente Olst-Wijhe

• Schuldhulpverlening; BAD voor 
gem Deventer + Olst-Wijhe en 
GKB voor gem Raalte

• Meester Geertshuis 
(oecomenisch centrum

• Humanitas

• Carinova (thuiszorg)

• Go Ahead Eagles

• Raster, Ut Huus, VCD 
(welzijn)

• De Parabool / MEE

• Woningcorporaties (4x)

• Pactum Jeugdzorg

• Rabobank Salland

• BJK Gerechtsdeurwaarders

• ENO (zorgverzekeraar)

• JPR Advocaten

• Lens Accountants

• BCN (bewindvoering)

• De Financiële hulpverler

• Topicus (softwareontw)

• Lens Accountants

• Smalbraak Notarissen

• Organized4life

Profit Nonprofit

KennisPubliek
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Aan de slag: 

- Wat zou je samen willen realiseren?

- Wie heb je hierbij nodig?

- Wat heb je nodig om op te starten?

- Wat zijn concrete stappen voor de komende tijd?
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Wij zijn beschikbaar!

Contactgegevens:

www.sallandsedialoog.nl

Paul Bakker, voorzitter; paul.bakker@sallandsedialoog.nl; tel: 06 12 93 33 13

Henk Kinds, coordinator; info@sallandsedialoog.nl / tel: 06 50 66 82 85

http://www.sallandsedialoog.nl/
mailto:paul.bakker@sallandsedialoog.nl
mailto:info@sallandsedialoog.nl

