
Inhoud workshops 
 
 

1. Effectieve communicatie met de gemeente: De kracht van duidelijke taal 
Teksten, ze zijn er in alle soorten en maten. Maar hoe zorg je voor een aansprekende tekst die wordt 
gelezen? Simpel, door in de huid te kruipen van de lezer, een doelgroep, relatie of mogelijke klant. 
Door de lezer aan te spreken in begrijpelijke en herkenbare woorden. En door te weten hoe je lezers 
nieuwsgierig maakt en uitdaagt. Klare-Taalspecialist en tekstschrijver Ewout Fehres gaat in deze 
workshop aan de slag met voorbeeldteksten van de aanwezige deelnemers en organisaties. Uitgangs-
punt is het inzetten van eigen ervaringen, casussen en deskundigheid bij effectieve, schriftelijke com-
municatie. Niet alleen met overheden, maar ook met de eigen achterban en voor social media. 
 
Workshopbegeleider: Ewout Fehres (Simpel Schrijven/Klare Taal) 
 
 

2. Strategisch onderhandelen met de gemeente 
Hoe krijg je de positie van LHBT’s en aandacht voor LHBT’s hoger op de agenda van de gemeente en 
samenwerkingspartners? Hoe pak je dit aan, verbind je belangen en zorg je dat je geen weerstand op-
roept. Wat is hiervoor een handige strategie? We gaan aan de slag en geven je praktische tips. 
 
Workshopbegeleiders: Jolanda Elferink en Charlot Pierik, senior adviseurs Inclusie & Diversiteit  
(Movisie) en Bianca van Guine (Hangout 070) 
 
 

3. Omdenken: Bekijk het eens van een andere kant! 
Lukt het je niet om bepaalde activiteiten in jouw gemeente te realiseren? Krijg je bijvoorbeeld moeilijk 
contact met de gemeente? Of hoe kan je omgaan met tegengestelde belangen? Weten hoe je jouw 
probleem als kans presenteert voor een ander? Gefeliciteerd!! Dan is dit dé workshop voor jou! Neem 
je problemen mee en speel met ons het Omdenkspel, een kaartspel met verrassende vragen, waar-
mee je elk probleem tot mogelijkheid omdenkt. Waarschuwing: dit spel kan ertoe leiden dat je van pro-
blemen gaat houden! 
 
Workshopbegeleider: Evert van Rest, medewerker Vakmanschap (Movisie) 
 
 

4. Van acceptatie naar respect 
Vanuit beroepsopleidingen en gemeenten komen signalen dat voorlichtingen rondom seksuele- en 
genderdiversiteit niet altijd goed aansluiten bij de behoeften van (toekomstig) professionals. Vaak om-
dat deze voorlichtingen teveel gericht zijn op het afdwingen van acceptatie en tolerantie. Terwijl van 
professionals een respectvolle beroepshouding verwacht wordt. Sommige voorlichtingen op beroeps-
opleidingen schieten daardoor hun doel voorbij.  
 
In deze workshop wordt er ingegaan op het verschil tussen ‘voorlichting geven’ of ‘je levensverhaal 
vertellen’ en ‘bevorderen van deskundigheid’. Tevens zullen relevante aspecten van beroepscodes en 
–competenties in relatie tot het inzetten van levensverhalen aan de orde komen. Wat is dan de functie 
van je levensverhaal? En hoe doe je dat? Je krijgt handvatten en tips hiervoor en gaat samen aan de 
slag om kennis en ervaring van de deelnemers te gebruiken. 
 
Workshopbegeleiders: Herman Boers (trainer, coach en adviseur voor de zorgsector) en  
Maurits Boote, ervaringsdeskundige (ExpEx) 
  



 
 

Na afloop van de workshops is er een kort optreden van Homonologen. 

 

Homonologen is een theatervoorstelling over jong en verliefd zijn die veel op 

middelbare scholen wordt gespeeld. Maar wat als zij niet op meisjes valt? Wat 

als ze aan me zien dat ik homo ben? Wat als ik het gewoon nog niet weet? Ho-

monologen laat zien dat liefde niet zo voorspelbaar is als we wel eens zouden 

willen. Dat homoseksualiteit en biseksualiteit net zo stoer of saai kunnen zijn als 

heteroseksualiteit. 

 

Zij treden regelmatig op bij middelbare scholen, zoals onlangs op de VMBO-

school Pascal Zuid in Zaandam. ‘Leerlingen en docenten waren onder de indruk 

van de Homonologen. Wat een vaart, veelheid van onderwerpen, verschillende 

uitgangspunten, herkenbare kwesties. Een prachtig toneelstuk wat een ieder van 

ons voldoende te overwegen biedt.’ 

 

 


