
 

 

 

 

 

 

 

Masterclass Regenboogsteden op vrijdag 2 december: 

De waarde van ervaringsdeskundigheid  

binnen LHBT-beleid bij gemeenten 
In de Regenboogsteden wordt met veel energie gewerkt aan de uitvoering 

van het LHBT-programma. Daarbij is de communicatie met andere partijen 

binnen de gemeente en uw achterban een belangrijk element.  

 

Als uitvoerder van LHBT-beleid bent u een belangrijke schakel tussen de 

LHBT-doelgroep en gemeentelijk beleid. U heeft een relevante 

maatschappelijke rol in het ontwikkelen en uitvoeren van zaken die de 

LHBT’s echte meerwaarde bieden. Daarbij kan ervaringsdeskundigheid – 

mits deze goed wordt ingezet – versterkend werken.  

 

We bieden u een inspirerende en interactieve masterclass op het gebied van 

ervaringsdeskundigheid. Aan het eind van de middag heeft u meer zicht op 

de mogelijkheden, vormen en manieren waarop u uw 

ervaringsdeskundigheid bij LHBT-beleid kunt inzetten. 

 

Wat wilt u bereiken en op welke wijze? Hoe communiceert u met uw 

achterban en de gemeente? Hoe zet u uw ervaringsdeskundigheid daarbij 

op een goede manier in? En wat zijn de basisprincipes waarmee u uw 

verhaal wilt delen? 

Deze masterclass biedt u inspirerende visies en verhalen, praktische 

voorbeelden en instrumenten voor nieuwe werkwijzen. We gaan tijdens deze 

vier workshops ook zelf aan de slag (zie voor meer info de bijlage): 

 

• Effectieve communicatie met de gemeente: De kracht van duidelijke 

taal 

• Strategisch onderhandelen met de gemeente 
• Omdenken: Bekijk het eens van een andere kant! 

• Van acceptatie naar respect 

 

U wordt ingedeeld op basis van beschikbare plaatsen in de workshops 

waarbij wij zoveel mogelijk rekening houden met uw 1ste en 2e voorkeur.  

 

We sluiten de middag af met een wervelend optreden van Homonologen. 

 
Programma: 
Vrijdag 2 december 
 

Voor wie? 
Lokale uitvoerders Regenboogsteden 
 

Locatie: 
Cursus en Vergadercentrum 
Domstad, Koningsbergerlaan 9 
Utrecht 

Agenda: 
13:00 uur Inloop 
13.30 uur Welkom door Juul van 
Hoof, programmaleider LHBT 
Movisie.  
Presentatie door Karin Sok (Movisie) 
over ervaringsdeskundigheid. 
14:30 uur: Start workshops 
15:45 uur Optreden Homonologen 
16.30 uur Afsluiting met borrel 

Dagvoorzitter: Else Boss (Movisie) 

 

 
U kunt zich hier 
aanmelden.  

 

Let op: aanmelden kan t/m maandag 

21 november 
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