UITNODIGING SYMPOSIUM

DIVERSITEIT IS RIJKDOM
SEKSUELE EN GENDER DIVERSITEIT IN ZAANSTAD
Zaandam, 24 augustus 2017
Het LHBT-netwerk Zaanstad organiseert op Coming Out Dag, woensdag 11 oktober 2017,
een Symposium in de Raadszaal van Zaanstad.
Gemeenten hebben tot taak organisaties van
minderheidsgroepen te ondersteunen. Het
doel is de sociale acceptatie te bevorderen
door versterking van weerbaarheid,
bewustzijn, zichtbaarheid en betere toegang
tot de samenleving.
Op Coming Out Dag hijst de gemeente
Zaanstad net als de meeste andere
gemeenten in Nederland de Regenboogvlag.
Vorig jaar heeft Zaanstad op de hoek
Gedempte Gracht – Westzijde het mooiste Regenboogzebrapad van Nederland aangelegd.
Het LHBT-netwerk Zaanstad heeft als doel om op het gebied van seksuele en gender
diversiteit te informeren, te activeren, en te verbinden. Zij ziet het als haar taak om zo breed
mogelijk inwoners van Zaanstad, Straights en LHBT’ers, en verenigingen en oganisaties daarbij
te betrekken.

Het voorlopig programma is:
14.30 uur - Ontvangst door Gebroeders Grimm en muzikaal onthaal met vioolspel
van Just Meijer, informatietafels, koffie en thee.
15.00 uur - Opening Symposium
15.15 uur - Vertelvoorstelling Karel Baracs “Een roze geluid”
16.00 uur - Luc Hofmans, directeur Art.1 Bureau Discriminatiezaken Noord-Holland
Noord, spreekt over “LHBT-beleid West-Friesland, een productieve samenwerking
tussen vrijwilligers, betrokken professionals, wethouders en ambtenaren”
16.25 uur - Pauze (koffie, thee, fris)
16.45 uur - Workshop naar keuze over Jongeren, Ouderen, LHBT-beleid of
Transgenders
17.45 uur - Plenair een samenvatting van wat er in de workhops besproken is
18.00 uur - Netwerkborrel (borrel, hapjes)

U kunt deelnemen aan één van de volgende workshops:
"Jongeren" - basisschool, middelbare school, GSA's, pesten, voorlichting, lerarenen leerlingenmonitor van GGD en Discriminatiebureau NHN, Seks onder je 25e.
"Zorg" - ouderenzorg, mensen met een beperking, zelfstandig thuis blijven wonen/
zorg op maat.
"LHBT-beleid” - wat zijn de ervaringen met het LHBTI-beleid en welke wensen
zijn er voor de komende jaren.
“Transgender" – transgender als koepelbegrip, de wensen van verschillende
soorten van transgenders.
Aan het Symposium kunnen maximaal 60 mensen deelnemen, liefst zo goed
mogelijk verdeeld over bewoners en organisaties. Aanmelding is noodzakelijk,
graag via deze link: https://nl.surveymonkey.com/r/PV35JZV.
De tekst van deze uitnodiging, aangevuld met recente informatie, vindt u ook op
www.lhbtnetwerkzaanstad.nl/symposium.
Van het Symposium wordt een verslag gemaakt en dit wordt aan de gemeenteraad
aangeboden.
Meer informatie over het LHBT-netwerk Zaanstad staat op
www.lhbtnetwerkzaanstad.nl en www.facebook.com/zaandamroze.
Sponsors:
De Gemeente Zaanstad en Het Bob Angelo Fonds maken het Symposium door hun
steun mogelijk.
Het Bob Angelofonds ondersteunt kleinschalige initiatieven
die gericht zijn op de acceptatie van LHBT’s, vóór en door
LHBT’s. Steun het fonds om ontmoeting mogelijk te maken http://www.bobangelo.nl/.
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