
PROGRAMMA 

CONFERENTIE 2 DECEMBER 2022

HET SPEELVELD 
MOET B R E D E R

Verliesgevoelens omzetten in 
handelingsperspectief en actief burgerschap 
voor non-discriminatie en inclusie

Het speelveld moet breder is een initiatief van 



Op�vrijdag�2�december�organiseert�Stichting�iDb�de�conferentie�met�de�
titel ‘Het Speelveld moet breder’ en met de werktitel  ‘Verlies gevoelens 
omzetten in  handelingsperspectief en actief burgerschap voor 
 non-discriminatie en  inclusie’. 

Deze conferentie is onderdeel van een programma waarin ook een verkennend onder-
zoekenhetVONK-projectzijnopgenomen.Doelvanditprogrammaisompersonen,
die door ontwikkelingen binnen de multiculturele en multi-etnische samenleving, 
 verliesgevoelens op het gebied van gemeenschapszin, cultuur, identiteit en invloed 
ophetoverheidsbeleidervaren,tebereiken,teactiverenentoeterustenzodatzij
de betreffende gevoelens kunnen ombuigen naar handelingsperspectief en actief 
 burgerschap. 

We hebben naar onze mening een buitengewoon aansprekend programma weten 
 samen te stellen met interessante sprekers en verdiepende interactieve werksessies 
waarinueenactievebijdragekuntleverenaandediscussie.

Wij heten u van harte welkom op deze conferentie en  
wensen u een leerzame en  inspirerende dag toe!

Annelies Bink Atlin Sandvliet
Voorzitter Stichting iDb  Directeur Stichting iDb

WELKOM

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

KEYNOTE SPREKER Frederique�van��Zomeren,
senior mediator. Met de kracht van  dialoog 
brengtzijmensenenorganisatiesop
onorthodoxewijzeinbeweging.

KEYNOTE SPREKER Gabriël van den Brink
Voormalighoogleraarmaatschappelijke
bestuurs kunde. Gabriël verbindt harde feiten 
met intellectuele verbeelding in artikelen en 
boeken, zoals in het boek ‘Ruw ontwaken uit 
een neo liberale droom en de eigenheid van 
het Europese continent’.

KEYNOTE SPREKER Rabin Baldewsingh
Nationaal Coördinator tegen Discriminatie 
en  Racisme, en een gedreven politicus en 
bestuurder met ruime ervaring in politiek- 
bestuurlijkcomplexeomgevingen.

DAGVOORZITTER & KEYNOTE SPREKERS



PROGRAMMA OCHTEND

10.00 - 10.30 uur Inloop 

10.30 - 10.40 uur Opening�door�dagvoorzitter�Cees�Grimbergen

10.40 - 10.50 uur Welkomstwoord�door�Annelies�Bink�(voorzitter Stichting iDb)

10.50 - 11.20 uur KEYNOTE SPREKER Gabriël�van�den�Brink
 “Bieden verliesgevoelens op het gebied van gemeenschapszin, cultuur, 

identiteit en invloed op het overheidsbeleid aanknopingspunten voor 
beleidentoekomstperspectief?”

11.20 - 11.35 uur Beantwoording�van�vragen�uit�de�zaal�en�discussie

11.35 - 12.00 uur KEYNOTE SPREKER Frederique�van�Zomeren�
 Frederique van Zomeren is oprichter van DoeDemocratie.nu. 

DoeDemocratie.nudraagtbijaanduurzamesamenwerkingtussen
 overheid, ondernemers en burgers voor beter resultaat in het 
publieke domein.

12.00 - 12.10 uur Afronding en voorbereiding
 Afronding van het eerste, en voorbereiding van het tweede deel van het 

 programma, door de dagvoorzitter en Linda Couwenberg (secretaris 
 Stichting iDb).

12.10 - 13.00 uur Pauze (inclusief lunch)

ZIEOMMEZIJDEVOORHETMIDDAGPROGRAMMA



PROGRAMMA MIDDAG

13.00 - 14.00 uur Aan de slag in de werkgroepen

WERKGROEP 1  Bespreekbaar maken en vertalen van verliesgevoelens op het gebied 
van gemeenschapszin, cultuur, identiteit en invloed op het overheids-
beleid in termen van handelings- en toekomstperspectief.

WERKGROEP 2  Vinden, binden en boeien van zaakwaarnemers, die de betreffende 
gevoelensvanuithetwij-perspectiefkunnenarticulerenenuitdragen,
zodatzijhunbelangenbehartigendeenpleitbezorgenderolopeen
constructieveengewaardeerdewijzekunnenvervullen.

WERKGROEP 3  Werken aan brede lokale en bovenlokale coalities voor non-discriminatie 
en inclusie waar ook aandacht is voor verliesgevoelens in relatie tot ont-
wikkelingen binnen de multiculturele en multi-etnische samenleving.

WERKGROEP 4  Hoekunnenverbindingenwordengelegdtussenenerzijdshetbeleid
datgerichtisopdiscriminatiebestrijdingenanderzijdsburgerinitia-
tievenwaarbijverliesgevoelensophetgebiedvangemeenschapszin,
 cultuur, identiteit en invloed op het overheidsbeleid bespreekbaar wor- 
den gemaakt en omgebogen naar handelings- en toekomstperspectief?

14.00 - 14.30 uur Presentatie resultaten van de werkgroepen

14.30 - 14.50 uur Plenaire discussie en formuleren actiepunten

14.50 - 15.15 uur KEYNOTE SPREKER ��Rabin �Baldewsingh
� Nabeschouwing�en�vooruitblik
 Biedt het onlangs uitgebracht Nationaal Programma tegen  discriminatie 

en  racisme aanknopingspunten voor een aanpak van de thema’s die 
tijdensdeconferentiecentraalstondenenhoekandeaansluitingtot
stand worden gebracht?

15.15 - 16.30 uur Afsluiting
 Eeninformeelsamenzijnmeteenhapjeendrankje.


