De	
  juiste	
  kant	
  van	
  de	
  waarheid	
  
24	
  Mei	
  2016	
  	
  13.00	
  –	
  16.30	
  uur	
  Middin,	
  Prinses	
  Beatrixlaan	
  16,	
  Rijswijk	
  

“De juiste kant van de waarheid”. Bestaat deze? Wat is waar en wat
is juist? En wat betekenen deze begrippen voor jou? Hoe ga je om met
een waarheid die de jouwe niet is, zijn er meer waarheden en wanneer is
welke waarheid doorslaggevend? En hoe werkt dat uiteindelijk door in je
werk in de stad?
De inleiding wordt ditmaal verzorgd door Paul Mbikayi, de eerste
ambassadeur van de verdraagzaamheid in Nederland,
vluchtelingenambassadeur, spreker en maatschappelijke vormgever. Zijn
bijdrage is een uitnodiging om op ontdekkingsreis en onderzoek te gaan
Paul’s persoonlijke ervaringen en belevenissen als vluchteling uit Congo in
Nederland zijn de bron voor zijn inleiding. Paul is een uitgesproken
voorstander van insluiting en diversiteit en is als Rijksambtenaar in dienst
bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat),
In de bijeenkomsten van Divers Den Haag draagt de inleiding vooral bij
het gesprek onderling. Liefst met degenen die elkaar niet vanzelfsprekend
tegenkomen. Misschien een ingewikkeld gesprek waar “waarheden”,
meningen en opvattingen botsen, maar waar wél met elkaar wordt
gesproken om op zoek te gaan naar ieders en waar mogelijk gezamenlijk
welzijn.

	
  

	
  

	
  

	
  Foto: Goedele Monnens
Les mots sont pour s éduire; Les actes, pour convaincre!

Programma	
  
	
  
13.00
13.30
13.40
13.55

–
–
–
–

Inloop met lunch
Opening Joger de Jong
Nieuwe deelnemers aan Divers Den Haag stellen zich voor
“Nederland en de juiste kant van de waarheid”
door Paul Mbikayi
14.30 - Pauze
14.45 - Gesprekken onderling met alle deelnemers aan de bijeenkomst
16.30 - 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. Alle informatie ook op diversdenhaag.nl

@diversdenhaag

