‘Duurzaam en effectief werken aan inclusie’

12.30 uur

Ontvangst

13.00 uur

Opening door eventvoorzitter Peter van Dijk
Toespraak burgemeester Pieter Verhoeve

13.15 uur

DAVID door Theater AanZ, met nagesprek

14.45 uur

Pauze

15.15 uur

Switch naar workshopprogramma
Panelgesprek 1: Stand van de Stad
Korte presentatie van workshops

15.30 uur

Workshopronde 1

16.15 uur

Workshopronde 2

17.00 uur

Samenvatting en Panelgesprek 2: Huiswerk voor Gouda

17.30 uur

Informele afsluiting met een drankje

Eventvoorzitter Peter van Dijk is Gouds schoolbestuurder (De Goudse Waarden)

Deelnemers Panelgesprek 1: Stand van Gouda
Raechel Benjamin, initiator stadsgesprek jongeren ‘Racisme en discriminatie’
Mohammed Mohandis, fractievoorzitter PvdA Gouda
Tamara Rosenbach, oud-bestuurslid Stichting Roze Zaterdag Gouda 2018
Deelnemers Panelgesprek 2: Huiswerk voor Gouda
Atlin Sandvliet, directeur Stichting iDb
Corine Dijkstra, wethouder Integratie, burgerschap en diversiteit
Jan Geerink, organisatie Roze Jaar 2018, bestuurslid Regenboog Alliantie Gouda

Theater AanZ
Theater AanZ maakt sociaal-artistiek theater. Wij vertalen belangrijke maatschappelijk thema’s naar theatrale
verhalen. We geven spannende en lastige onderwerpen een podium.
Dat doen we in samenwerking met artistieke en maatschappelijke organisaties en met mensen die een verhaal te
vertellen hebben. We hebben een goed oor voor wat er speelt in het sociale domein, maar we gaan ook voor artistieke
kwaliteit.”
Theater AanZ is aanwezig met 4 acteurs, Jolanda de Groot (artistiek leider), Hester Klein Tijssink (acquisitie) en
Stéphanie Kersbergen (educatie).

DAVID
De voorstelling DAVID gaat over homoseksualiteit binnen het christelijk geloof. Wat als je homo én christen bent?
Gaat dat samen? Of toch niet? Wordt het stil verdriet of elkaar omarmen? DAVID is gebaseerd op en geïnspireerd
door de persoonlijke verhalen van de acteurs en de geïnterviewden.
DAVID is een verhaal over een kloppend hart en een vlinderend gevoel. Een verhaal over angst, liefde, dapperheid,
schuldgevoel en vrijheid. DAVID gaat over trouw zijn aan jezelf, je geloof, je familie en je vrienden.
Aanleiding: In het voorjaar van 2019 meldden drie jongeren zich bij Theater AanZ: "Wij zijn jong en we zijn christen.
We geloven in God, in Jezus’ liefde voor elkaar, en willen leven op zo’n manier dat God er toch nog wel een beetje blij
van wordt. De enige vraag is: hoe dan? Want wij zijn in de war. In de war omdat binnen het geloof nog altijd negatief
wordt gesproken over seksuele diversiteit, in de war na het uitkomen van de Nashville-verklaring, in de war omdat
God zich persoonlijk helemaal niet meer lijkt te mengen in deze discussie. We zijn in de war omdat we twijfelen, omdat
we soms zelf niet weten wat we moeten geloven en omdat we niet weten aan welke kant we moeten staan. Daarom
willen wij, samen met Theater AanZ, een voorstelling maken over deze verwarring.” (tekst van Maiko, Elske en Karen,
acteurs in DAVID.)
Info: https://www.theater-aanz.nl/

’

Workshops
Workshop 1 Onderwijs
Zaal: Theaterzaal
Titel: Een Gender & Sexuality Alliance (GSA) op school, zo pak je dat aan!
Workshopleider: Daphne Heijmering, projectleider Jongeren & Onderwijs
bij COC Nederland
Beschrijving: Hoe zorg je voor meer tolerantie en acceptatie van
lhbti+ leerlingen op je school? Hoe praat je met leerlingen over seksuele& gender diversiteit?
Daphne praat je bij over welke bijdrage jij hieraan kunt leveren en wat
belangrijk is om vooral niet te doen.
Aan de hand van praktische tips en voorbeelden rondom de vier pijlers van de GSA (informatie, actie, support en
evaluatie) delen ze graag hun ervaringen met jou zodat je gelijk aan de slag kan!
Workshop 2 Werkvloer in zaal 1.2
Titel: Hokjesgeest of lettersoep?
Workshopleiders: Bettina Haarbosch, NS, en Humanitas en Marcelle Senden, Humanitas
Beschrijving: In welk hokje pas jij wel of niet? Bij welke letter voel jij je thuis? Of heb je helemaal niets met hokjes en
letters?
Het is zo gemakkelijk om labels te geven maar willen we dat eigenlijk wel. Willen we niet gewoon onszelf kunnen zijn
en deel uitmaken van de samenleving.
Maar hoe geef je dan vorm aan een inclusievere samenleving met elkaar? Of wat betekent dat voor je
werkomgeving?
Op een interactieve manier gaan we met elkaar aan de slag om te verkennen hoe we de samenleving en de
werkvloer inclusiever kunnen
maken.

“Beste Reizigers…”

Workshops
Workshop 3 Discriminatie
Zaal: 2.4
Titel: Discriminatie: herkennen, benoemen en melden.
Workshopleider: Vanessa van Spronsen,
antidiscriminatiebureau Stichting Inclusie & Discriminatiebestrijding
Beschrijving: Niemand wil gediscrimineerd worden. En
vrijwel niemand zal een ander bewust discrimineren.
Toch komt discriminatie overal in Nederland voor, ook
in Gouda. Wat is discriminatie, hoe herken je het en
hoe ga je ermee om?

Workshop 4 Storytelling
Zaal: Breinplein
Titel: Storytelling als effectief inclusiemiddel
Workshopleiders: Iris van der Graaf, Improving Together en COC, Jan Geerink, Regenboog Alliantie Gouda
Beschrijving: Wie te maken krijgt met uitsluiting en discriminatie kan een goede raadgever zijn bij het voorkomen
daarvan. Door verhalen van negatieve en positieve ervaringen met elkaar te delen kunnen we verder komen.

