Uitnodiging

Regenboogsymposium Overijssel
6 oktober 2017
Landstede Sportcentrum
Hogeland 10, Zwolle

Geachte heer/mevrouw,
In de aanloop naar Coming Out Dag 2017 organiseert de provincie Overijssel een
Regenboogsymposium voor gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven.
Graag nodig ik u van harte uit om deze dag bij te wonen.

In een inclusief Overijssel kan iedereen zichzelf zijn
Wij vinden het belangrijk om ons daarvoor in te zetten. Met het Regenboogsymposium
vragen we aandacht voor de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van lesbische
vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en mensen met een
intersekse-conditie (LHBTI's). Daarin valt nog veel te winnen.
Kennisuitwisseling en inspiratie opdoen
Tijdens het symposium verkennen we samen de positie van LHBTI’s in Overijssel. Welke
goede initiatieven zijn er al? En waar zien we kansen voor verbetering? We hebben een
interactief programma voor u samengesteld met enkele inleiders, een muzikaal
intermezzo en een brede workshopronde. Op de informatiemarkt kunt u vervolgens in
gesprek met relevante maatschappelijke partijen. Details vindt u verderop in de
uitnodiging.

Ik stel het zeer op prijs als u bij het Regenboogsymposium aanwezig kunt zijn. Wij
hopen op een mooie bijeenkomst!

Met vriendelijke groet,
Ank Bijleveld-Schouten
Commissaris van de Koning

Programma
09.00 uur

Ontvangst met koffie/thee

09.30 uur

Plenaire opening
o

Ank Bijleveld-Schouten, CdK in Overijssel

o

Rob Philip, voorzitter COC Deventer

o

Patrick Welman, wethouder gemeente Enschede

o

Theatergroep De Nieuwe Koning

10.30 uur

Workshopronde met zes thema’s

12.00 uur

Plenaire afsluiting

12.30 uur

Lunch en informatiemarkt

13.30 uur

Einde symposium

Workshops
Onderstaande thema’s komen aan bod tijdens de workshopronde. U maakt uw keuze voor
een workshop bij binnenkomst.

LHBTI en onderwijs

Inclusiviteit op de werkvloer

Seksuele diversiteit in de zorg

LHBTI-beleid voor gemeenten

Veiligheid van LHBTI’s

Sport voor iedereen

Hoe breng je onder jongeren de dialoog op
gang over diversiteit? Hoe kunnen scholen hier
aandacht aan besteden? Wat kun je als school
zelf doen?
Hoe creëer je een inclusieve werksfeer? Hoe
versterk je je organisatie met een divers
personeelsbestand? Wat zijn best practices?
Hoe staat het met de sociale acceptatie van
seksuele diversiteit in de zorg? Hoe kom je tot
LHBTI-vriendelijke zorg? Welke hulpmiddelen
kun je hierbij gebruiken?
Hoe kun je als gemeente beleid maken dat
inclusief is voor LHBTI’s? Waarom is het
belangrijk dat je dit als gemeente doet? Hoe
kun je dit inpassen in bestaand (inclusief)
beleid? Welke mogelijkheden heb je om
samen te werken?
Hoe staat het met het voorkomen van
discriminatie op het gebied van seksuele
gerichtheid en genderidentiteit? Hoe vergroot
je de veiligheid van LHBTI's, bijvoorbeeld in de
publieke ruimte of in omgang met instanties?
Hoe bevorder je meldingsbereidheid?
Hoe schep je een sportklimaat waarin iedereen
zichzelf kan zijn? Wat zijn best practices
binnen de sport en hoe kun je daar ook op
andere gebieden gebruik van maken?

COC Zwolle

Diversiteit in bedrijf

Roze 50+ en COC
Twente/Achterhoek

Movisie en Overijsselse
Regenbooggemeenten

Roze in Blauw Oost en
Artikel 1 Overijssel

NOC*NSF

Aanmelden en meer informatie
Wilt u erbij zijn?
Klik dan hier om u aan te melden. Wij ontvangen uw aanmelding graag uiterlijk vrijdag
29 september.
Wilt u zich presenteren op de informatiemarkt?
Dat kan! Maak uw interesse kenbaar door een e-mail te sturen naar
socialekwaliteit@overijssel.nl.

Hebt u nog vragen?
Stel ze gerust. U kunt contact opnemen met:

Margreet Hogenkamp, telefoon 038 499 7057 of m.hogenkamp@overijssel.nl

Anneloes Brunt, telefoon 038 499 78 27 of a.brunt@overijssel.nl

