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 DATUM   ZONDAG 4 oktober 2015   
 TIJD   12.00 – 14.30 UUR   
 LOCATIE   STADHUIS GRONINGEN   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HET STADHUIS GRONINGEN OPENT HAAR DEUREN…  
Op 4 oktober viert Groningen Diversity Day op het WAAGPLEIN in Groningen. Naast alle activiteiten op het plein bieden 
wij een programma in het Stadhuis van Groningen. Wij nodigen u uit om aan het onderstaande programma deel te 
nemen.    

OPENING   
Discriminatie Meldpunt Groningen | Sanne Smid  
Inleiding Diversity Day  
 
Wethouder M.T. GIJSBERSTEN   
Een blik op de diversiteitsgedachte van de gemeente Groningen.   
Welke concrete opbrengsten heeft de stad al bereikt en waar kunnen we nog naar streven?   
  

LEZING  
Prof. dr. D. WIGBOLDUS  “hoe bevooroordeeld ben jij?”  
Veel mensen zien zichzelf als onbevooroordeeld en open-minded.   
Echter, ons brein lijkt eerder closed-minded te zijn.   
Daniel Wigboldus legt uit waarom dit zo is en confronteert je met je eigen brein en vooroordelen. 
Ook geeft hij tips over hoe je anderen zo onbevooroordeeld mogelijk tegemoet kunt treden.  

 
VOORDRACHT AWARENESS 
Iris Engelsman interviewde de afgelopen maanden -samen met Thomas Sykes- Stadjers over hun 
ervaringen met discriminatie. Het resultaat is het boek 'Awareness'. Awareness betekent 
bewustzijn. De mensen die zich in dit boek aan je voorstellen, willen met hun verhaal graag 
bijdragen aan het vergroten van bewustzijn over discriminatie. Bewustzijn over dat het gebeurt, 
over hoe mensen het ervaren, beschouwen, bespreekbaar maken en tegengaan. En bewustzijn 
over hoe jij je steentje kunt bijdragen aan dat laatste. Eén van de interviews, die met klas 1c van 
CSG Augustinus, resulteerde in de anti-discriminatiecampagne 'The Bigger Person.' Iris 
Engelsman vertelt over Awareness, The Bigger Person, én over de verschillende manieren om je 
aan te sluiten bij dit Groningse initiatief. Ook kun je een gratis exemplaar van Awareness 
meenemen. 

   
Het programma wordt ondersteund met een MUZIKAAL INTERMEZZO en 
afgesloten met een SPETTEREND OPTREDEN. 

 

ZIN GEKREGEN OM AAN DIT PROGRAMMA DEEL TE NEMEN? MELDT U DAN AAN… 
 
STUUR UW AANMELDING NAAR: LEZING@DISCRIMINATIEMELDPUNT.NL 

 

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van uw deelname en meer informatie over het exacte programma. Let op: er zijn een 

beperkt aantal plaatsen.  
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