Conferentie: Het Speelveld moet breder
Verliesgevoelens omzetten in handelingsperspectief en actief burgerschap voor
non-discriminatie en inclusie
Introductie
Op vrijdag 2 december organiseert Stichting iDb de conferentie: Verliesgevoelens omzetten in
handelingsperspectief en actief burgerschap voor non-discriminatie en inclusie. De conferentie is
onderdeel van een programma waarin ook een verkennend onderzoek en het VONK-project zijn
opgenomen. Doel van het programma is om personen, die door ontwikkelingen binnen de multiculturele
en multi-etnische samenleving, verliesgevoelens op het gebied van gemeenschapszin, cultuur, identiteit en
invloed op het overheidsbeleid ervaren, te bereiken, te activeren en toe te rusten zodat zij de betreffende
gevoelens kunnen omzetten in handelingsperspectief en actief burgerschap.

Voor wie is deze conferentie bestemd?
▪
▪

▪

▪

▪

Lokale bestuurders die binnen en rondom het sociaal domein verantwoordelijk zijn voor
discriminatiebestrijding en bevordering van non-discriminatie en inclusie.
Lokaal en bovenlokaal opererende politici die zich zorgen maken over de verdeeldheid en spanningen
binnen de samenleving en vanuit verschillende invalshoeken pleiten voor het aanpakken van factoren
en processen die een aanjagende werking hebben op het maatschappelijk ongenoegen, onmacht,
onvrede en onrust binnen de multiculturele en multi-etnische samenleving.
Professionals en vrijwilligers die zich inzetten voor sociale veiligheid, non-discriminatie en inclusie en
zoekende zijn naar werkvormen waarbij zaakwaarnemers, die de verliesgevoelens vanuit het wijperspectief kunnen articuleren, een constructieve en gewaardeerde inbreng hebben bij initiatieven die
gericht zijn op een brede aanpak van discriminatie en sociale uitsluiting.
Sleutelfiguren binnen gemeenschappen die behoefte hebben aan kennis en vaardigheden om
verliesgevoelens, die aan ontwikkelingen binnen de multiculturele en multi-etnische samenleving
worden geweten, op een open en veilige manier bespreekbaar te maken en om te buigen naar
handelings- en toekomstperspectief.
Medewerkers van Antidiscriminatievoorzieningen die op zoek zijn naar een wenkend perspectief bij
situaties waar melders hun vraag en ondersteuningsbehoefte vooral in termen van verliesgevoelens in
relatie tot de multiculturele of multi-etnische samenleving articuleren en daardoor vaak niet verder
komen dan het reproduceren van ongenoegen, onmacht en onvrede.
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Programma
10.00 - 10.30 uur
10.30 - 10.40 uur

Inloop
Opening door de dagvoorzitter Cees Grimbergen

10.40 - 10.50 uur
10.50 - 11.20 uur

Welkomstwoord door Annelies Bink (voorzitter Stichting iDb)
Keynote speaker: Gabriël van den Brink
“Bieden verliesgevoelens op het gebied van gemeenschapszin, cultuur, identiteit
en invloed op het overheidsbeleid aanknopingspunten voor beleid en
toekomstperspectief?”

11.20 - 11.45 uur
11.45 - 12.15 uur

Beantwoording van vragen uit de zaal en discussie
Keynote speaker: Frederique van Zomeren
“Hoe kan het speelveld gelijk worden getrokken en verruimd zodat belangen en
het perspectief van groepen, die verliesgevoelens in relatie tot ontwikkelingen
binnen de multiculturele en multi-etnische samenleving ervaren, op een
constructieve en gewaardeerde wijze kunnen worden ingebracht binnen lokale
coalities en op andere plekken waar gewerkt wordt aan bestrijding van
discriminatie en bevordering van non-discriminatie en inclusie?”
Afronding van het eerste, en voorbereiding van het tweede deel van het
programma, door de dagvoorzitter en Linda Couwenberg (secretaris Stichting
iDb)

12.15 - 12.30 uur

12.30 - 13.15 uur
13.15 - 14.00 uur

14.00 - 14.30 uur
14.30 - 14.50 uur
14.50 - 15.15 uur

15.15 - 16.30 uur

PAUZE
Aan de slag in de werkgroepen
WG 1 Bespreekbaar maken en vertalen van verliesgevoelens op het gebied van
gemeenschapszin, cultuur, identiteit en invloed op het overheidsbeleid in
termen van handelings- en toekomstperspectief
WG 2 Vinden, binden en boeien van zaakwaarnemers, die de betreffende
gevoelens vanuit het wij-perspectief kunnen articuleren en uitdragen,
zodat zij hun belangenbehartigende en pleit bezorgende rol op een
constructieve en gewaardeerde wijze kunnen vervullen
WG 3 Werken aan brede lokale en bovenlokale coalities voor non-discriminatie
en inclusie waar ook aandacht is voor verliesgevoelens in relatie tot
ontwikkelingen binnen de multiculturele en multi-etnische samenleving
WG 4 Gewenste verbindingen tussen het beleid op het gebied van
discriminatiebestrijding en burgerinitiatieven die gericht zijn op het
omzetten van verliesgevoelens op het gebied van gemeenschapszin,
cultuur, identiteit en invloed op het overheidsbeleid in handelings- en
toekomstperspectief
Presentatie resultaten van de werkgroepen
Plenaire discussie en formuleren actiepunten
Nabeschouwing en vooruitblik door Rabin Baldewsingh
Biedt het onlangs uitgebracht Nationaal Programma tegen discriminatie en
racisme aanknopingspunten voor een aanpak van de thema’s die tijdens de
conferentie centraal stonden en hoe kan de aansluiting tot stand worden
gebracht?
Afsluiting en informeel samenzijn met een hapje en drankje
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Gasten en keynote sprekers

Dagvoorzitter Cees Grimbergen
Journalist en presentator van onder andere het tv-programma
Hollandse Zaken, Zwarte Zwanen en het Nationaal Zorgdebat.

Gabriël van den Brink
Voormalig hoogleraar maatschappelijke bestuurskunde. Gabriël
die harde feiten verbindt met intellectuele verbeelding in artikelen en
boeken, zoals in het boek ‘Ruw ontwaken uit een neoliberale droom
en de eigenheid van het Europese continent’.
.

Frederique van Zomeren
Senior mediator die door een combinatie van doelgerichtheid en een
sterke focus op mens en inhoud effectieve oplossingen tot stand weet
te brengen in uiteenlopende conflicten.

Rabin Baldewsingh
Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, en een
gedreven politicus en bestuurder met ruime ervaring in politiekbestuurlijk complexe omgevingen.
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