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De bijeenkomst heeft als onderwerp; “Seksuele diversiteit binnen 
culturele diversiteit: het vaak ongemakkelijke gesprek 
aangaan”. Een thema wat speelt in organisaties en op allerlei 
werkplekken in de stad. 
 
In deze bijeenkomst draait het niet alleen om informatie over het 
onderwerp, maar gaat het vooral om het gesprek onderling. Liefst met 
degenen die elkaar niet vanzelfsprekend tegenkomen. Misschien een 
ongemakkelijk gesprek waar meningen en opvattingen botsen, maar waar 
wél met elkaar wordt gesproken om op zoek te gaan naar 
oplossingsrichtingen.  
 
Er wordt afgetrapt door Rohit Vyas en Soerin Narain. Rohit ondersteunt en 
verbindt bi-culturele organisaties in Den Haag om het thema seksuele 
diversiteit bespreekbaar te maken. Soerin is directeur van Hindustani, een 
organisatie die al 10 jaar werk maakt van dit onderwerp en onlangs 
winnaar van de John Blankensteinprijs 2015 
 
 
 



!
Programma#
!
12.30 – Inloop met lunch 
13.00 – Opening Joger de Jong 
13.15 – Nieuwe deelnemers aan Divers Den Haag stellen zich voor 
13.30 – “Leer uw Landgenoten kennen” oproep door 

    door Jan Piet van Berkel, projectleider één land één samenleving 
13.40 – “Het ongemakkelijke gesprek mogelijk gemaakt”  

    door Rohit Vyas, netwerker Seksuele Diversiteit COC Haaglanden 
13.55 - ”Actief in gesprek in de stad”  

door Soerin Narain, directeur Stichting Hindustani, winnaar van de         
John Blankensteinprijs 2015* 

14.10 - Pauze 
14.40 - Gesprekken onderling met alle deelnemers aan de bijeenkomst 
16.15 - Afronding 
 
Geïnteresseerden, medewerkers, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen 
vanuit alle organisaties en werkverbanden zijn welkom om deel te nemen 
aan de bijeenkomst. Opgave vooraf is niet nodig en het wordt een betere 
bijeenkomst als u er bent. 
 
De trouwzaal bevindt zich achterin rechts in het atrium van het stadhuis. 
Je ziet daar een mooie trap en die ga je op. 
 
 

diversdenhaag.nl 
Twitter - @diversdenhaag 

 
 
één land één samenleving richt zich op een Nederlandse samenleving, die 
kracht put uit de aanwezigheid van mensen met diverse culturele en etnische 
achtergronden. Doel is vanuit die verscheidenheid positieve initiatieven te 
bevorderen en talent dat door mensen wordt ingebracht te stimuleren. 
 

 
 
De John Blankensteinprijs is de jaarlijkse homo-emancipatieprijs van de stad 
Den Haag en benadrukt het belang van een gelijkwaardige positie en 
participatie van homoseksuele mannen en vrouwen. 
 


