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Graag aanmelden via : 
info@nisa4nisa.nl  
Meer informatie: 06-20907653 
 (J. van Rouendal, Stadsdeel Nieuw-
West) 
 
Stuur deze uitnodiging gerust door 
binnen uw netwerk. Alle 
geïnteresseerde (zelf)organisaties uit 
Nieuw-West zijn van harte welkom. 
 
 
We hopen u te mogen begroeten op 
3 december! 

 

Vrouw en Vaart, Nisa for Nisa, De Hippe Heks en stadsdeel Nieuw-
West  nodigen u van harte uit voor:  
Themalunch  ‘Seksuele weerbaarheid & 
preventie Seksueel Geweld’ 
Voor professionals, zelforganisaties, vrijwilligersorganisaties en 
andere geïnteresseerden.  

 
Maandag 03 december 2018  
12.00 - 15.00 uur, Vrouw en Vaart 
 
Doel van deze middag is met elkaar te delen wat er op het onderwerp 
‘Seksueel Geweld’ ingezet wordt. Op deze middag zijn er workshops, 
een foto expositie en het Centrum Seksueel Geweld zal zich 
presenteren.  Bovendien wordt de uitkomst van de bewonersdialoog 
gedeeld.  
 

Programma:  
 
11.45 uur Inloop  
 
12 uur Aanvang programma   
 
12.05 uur  Begeleiding  langs  de foto expositie’ ’Hear Me’,  
incl. lunch (van St. Kezban)  U kunt dan zelf een broodje pakken.  
 
12.40 uur : Interview met Rosa Koenen (Hear Me) 
 
12.45 uur:  Cijfers, feiten, risicogroepen, wat doet Centrum Seksueel 
Geweld (spreker Anouk Devens) 
 
12.55 uur Interview met dialoogleiders St. Kezban (resultaten dialogen 
met bewoners) 
 
13.15 uur  Workshop (keuze uit 3 verschillende workshops*) 
 
14.10 uur Plenaire terugkoppeling van de workshops en wat kan er 
nog meer ingezet worden op dit thema? 
 
14.55  Afsluiting 
 
*)Workshop Emancipator: Jongens/mannen als deel vd oplossing: 
Seksueel geweld is een mannenprobleem en hoe maken we jongens 
en mannen deel van de oplossing? Wat hebben ze zelf erbij te winnen? 
 
Workshop  Sexmatters: Genderblender 
U wordt meegenomen in de wereld van jongeren, jong-volwassenen, 
consent, gender en seksualiteit. Wat heeft deze doelgroep aan deze 
thema’s? 
 
Workshop St. Kezban: dialoog in taboe-onderwerpen: “Hoe open ben 
je in jouw communicatie?” 
Doe mee met stichting Kezban en voer een dialoog samen met de 
dialoogleiders ervaar hoe het is om via een socratische 
gesprekmethode een dialoog te voeren over complexe onderwerpen 
zoals seksualiteit en seksueel  geweld.  
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