Conferentie

Regenboogstad 2019
Sociaalveilige (zorg)organisatie

Een veilige omgeving voor iedereen
Je thuis en veilig voelen is een basisbehoefte van ieder mens. Jammer genoeg is dit niet voor iedereen
vanzelfsprekend. Lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele mensen, transgenderpersonen en
mensen met een interseksuele conditie (LHBTI) staan voor extra uitdagingen. Negatieve (re)acties komen helaas
nog voor. Hoe gaat u hier als professional mee om? Als medewerker, beleidsmaker of manager in een zorg- en
welzijnsinstelling staat u er niet alleen voor.

Donderdag 10 oktober 2019
De gemeente Dordrecht is een Regenboogstad en zet zich in om de acceptatie van iedereen te vergroten.
Elk jaar vragen we de aandacht voor dit onderwerp. Nu speciaal voor zorg-en welzijnsinstellingen.
Op donderdagochtend 10 oktober 2019 Dordrecht een bijeenkomst over het thema ‘Sociaalveilig klimaat in
organisaties’. Wethouder LHBTI Peter Heijkoop opent de bijeenkomst om 9.30 uur. U bent van harte welkom
om hierbij aanwezig te zijn.
Op de bijeenkomst zijn ook medewerkers van scholen uitgenodigd. Voor hen zijn er twee aparte workshops.
Lees in deze flyer meer over het programma.

LOCATIE The Movies, Nieuwstraat 62, 3311 XR Dordrecht
DEUREN OPEN 09.00 uur
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Conferentie Regenboogstad
Donderdag 10 oktober 2019
Voor wie?
De conferentie is voor medewerkers, vrijwilligers, managers of beleidsmakers die werken in zorg- of
welzijnsorganisaties. U doet in korte tijd nieuwe kennis op, krijgt tips, kunt met collega’s van gedachten wisselen,
vragen stellen of in discussie gaan en een workshop bijwonen met deskundigen.

Programma
9.00-9.30

Inloop

9.30-10.30

Opening door wethouder Regenboogstad Peter Heijkoop.
Lezing door Else Boss, adviseur Participatie en LHBTI-beleid bij Movisie over het belang van
aandacht voor seksuele en genderdiversiteit in organisaties; over hoe we kunnen zorgen voor een
inclusieve organisatie en hoe een goede ondersteuning van LHBTI-mensen eruit ziet. En vooral
wat u kunt doen om dit te bieden.

10.30-10.45

Pauze

10.45-12.15

Workshops

12.30-13.30

Lunch, met mogelijkheid tot netwerken

Workshops
Er vinden twee workshops plaats: één voor beleid en management en één voor medewerkers en vrijwilligers.
Workshop sociale acceptatie door de Roze Loper
Hoe kunt u uw organisatie LHBTI-vriendelijk inrichten? Veel organisaties gingen u voor met de Roze Loper,
een traject dat uw woonzorg- en thuisorganisatie leidt naar sociale acceptatie van seksuele diversiteit. In
deze interactieve workshop neemt Wouter Christiaens van Visible-ID u mee in zijn ervaringen en resultaten
met zogenoemde Roze Loper-trajecten. Wouter ontwikkelde dit traject en begeleidt al jaren woonzorg- en
thuiszorginstellingen, organisaties voor mensen met een beperking, welzijnsorganisaties, GGZ en ziekenhuizen in
opdracht van gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties. Kijk op rozezorg.nl voor meer informatie.
Workshop Belevingswereld van LHBTI ouderen
Wonen er bij uw organisatie LHBTI-ouderen? Hoe kunt u dat weten, als ze er niet voor uitkomen? Workshopbegeleider Eveline van de Putte neemt u mee in de belevingswereld van LHBTI-ouderen met levensverhalen,
filmfragmenten en casuïstiek. Ze vertelt hoe hun ervaringen van vroeger bijdragen aan het zwijgen van nu. Dankzij
de vele verhalen krijgt u een beeld van deze groep, en tegelijkertijd weet u straks meer over de achtergronden
en begrippen. U gaat met cases en situaties uit de praktijk reflecteren over het dagelijks werk. We brainstormen
samen over hoe en wat we kunnen doen om ook deze groep zich gehoord en gezien te laten voelen.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door het digitale aanmeldformulier op www.dordrecht.nl/regenboogstad in te vullen.
Daar vindt u ook meer informatie.
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