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Amersfoort, 18 mei 2020 

Geachte heer Rutte, 

Mogen wij uw aandacht vestigen op iets wat in onze ogen uiterst essentieel is? In een land met zovele 
meningen willen wij toch heel graag een poging wagen. 

Wij, de coöperatie desamentafel (www.desamentafel.nl) willen uw aandacht vragen voor de werk- en 
benaderingswijze van ons als team. Gemiddeld tweewekelijks reflecteren wij in Open Samentafels met elkaar 
op de mogelijkheid baanbrekend te werken in de zorg in Nederland. We doen dat vanuit verschillende rollen, 
zowel uitvoerend als adviserend. 

In de krant lazen wij dat naast het OMT een nieuwe superdenktank in het leven wordt geroepen. Dit lijkt ons 
een zinnige zaak, echter tegelijkertijd beseffen wij dat daarnaast iets anders noodzakelijks mogelijk te weinig 
aandacht krijgt. Het beeld dat bij ons opkomt is dat naast een OMT en naast een superdenktank  ‘een 
gemeenschappelijke klankschaal’ ontbreekt. 

Een klankschaal die de juiste tonen vindt en laat horen in het ontstane krachtenveld. Het gaat hierbij dan om 
het werken met compensatorische (evenwicht herstellende) en complementaire (aanvullende) energieën. Dit 
om telkens opnieuw een dynamisch evenwicht te vinden tussen de onbewuste en bewuste krachten en 
patronen.  

Om de klankschaal te laten klinken willen wij u vanuit de schaal een voorbeeld laten lezen. Dichter Rutger 
Kopland, overleden in 2012, heeft een gedicht geschreven: ‘Wat is geluk’, hieronder weergegeven. In plaats 
van het woord geluk zou u bijvoorbeeld ook kunnen lezen ‘zin’, ‘besef’, ‘welzijn’ of ‘kennen’. Het gaat erom 
dat wij u hiermee willen vragen om bij beleidsvorming rekening te houden met al deze klanken van dezelfde 
schaal: 
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Wat is geluk 

Omdat het geluk een herinnering is 
bestaat het geluk omdat tevens 
het omgekeerde het geval is, 

ik bedoel dit: omdat het geluk ons 
herinnert aan het geluk achtervolgt het 
ons en daarom ontvluchten wij het 

en omgekeerd, ik bedoel dit: dat wij 
het geluk zoeken omdat het zich 
verbergt in onze herinnering en 

omgekeerd, ik bedoel dit: het geluk 
moet ergens en ooit zijn omdat wij dit 
ons herinneren en dit ons herinnert. 

Wij bieden u een Open Samentafel aan om dit geluk, de zin, het besef, het ‘kennen’ of welzijn te ontmoeten 
en zelf de kracht te ervaren van deze dynamische ervaringsgroep.  
Hierbij stellen we u voor dat u samen met bijvoorbeeld vijf door u geselecteerde personen deelneemt aan 
een Samentafel.  

We horen graag wat u hiervan vindt. 

Met vriendelijke groet, 

 

desamentafel: 

Andreas Reigersman; hervormer 
Angelique van der Moezel; vitalisator 
Annie Zijlstra; samenbereiker 
Charles Laurey; bruggenbouwer 
Dries Oosterhof; vrijmaker 
Hedwig Kauffman;  stroomversneller 
John van den Hout; ondervinder 
Luthien Gispen; spiegelaar 
Marco van Alderwegen;               samenbrenger 
Pamela Berg; begeleider 
Peter Hoekstra; veroorzaker 
Pleun Eikelboom; meebelever 
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