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“Kwetsbaren+in+een+diverse+samenleving”!!

27#September#2016##12.30#–#16.30#uur#Fonteynenburg#en#LIMOR#

Papyruspad#1#Rijswijk#
Het NS-station Rijswijk ligt schuin tegenover het hoofdkantoor van 
Fonteynenburg en LIMOR en is dus goed bereikbaar met het openbaar 
vervoer.!

 
 
In Den Haag wonen en leven veel mensen die het door omstandigheden 
slecht hebben getroffen, huis en haard zijn kwijtgeraakt of soms door 
dierbaren zijn vergeten. Organisaties als De Kessler, LIMOR, RIBW 
Fonteynenburg, Anton Constandse en Parnassia hebben daar veel mee te 
maken en zijn er juist voor die mensen. 
 
Ook deze mensen hebben vanzelfsprekend zeer diverse geschiedenissen 
en achtergronden. Wat dat betekent in het werk van alledag, daar gaat 
ditmaal het gesprek over. Welke mooie ideeën komen daar uit voort, 
welke dillema’s worden ontmoet, welke keuzes worden er gemaakt of juist 
niet? Wat is de verbinding met deze kwetsbare mensen en professionals 
en vrijwilligers vanuit andere organisaties in de stad? Kortom een 
onderwerp waar iedereen mee te maken heeft en waar we ieders ideeën 
graag vernemen. 
 
Dit keer gaan we met zijn allen in gesprek, startend vanuit een tafel 
waaraan verantwoordelijken vanuit de organisaties in de maatschappelijke 
opvang zitten. 
 
Het gesprek aan tafel zal worden geleid door Ronald May. Ronald was 
jarenlang projectleider interculturalisatie bij Parnassia en later bij Altrecht 
Utrecht. Als cultureel antropoloog heeft hij zich zo’n 25 jaar ingezet voor 
een toegankelijke geestelijke gezondheidszorg voor migranten  
 
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 op zoek naar oplossingen. 



!

#Programma 

!
12.30 - Inloop met lunch 
13.15 - Opening Joger de Jong 
13.30 - Nieuwe deelnemers aan Divers Den Haag stellen zich voor 
13.45 – Introductie Ronald May 
14.00 – Interactieve pauze 
14.30 – Dialoog en debat over kwetsbare mensen in Den Haag en de  

knelpunten en uitdagen in relatie met diversiteit. Enerzijds    
    eindverantwoordelijken met als tafelvoorzitter Ronald May en  
    anderzijds de aanwezigen. 

16.00 – Afronding, napraten en netwerken met een drankje 
 
Geïnteresseerden, medewerkers, vrijwilligers, 
ervaringsdeskundigen vanuit alle organisaties en werkverbanden 
zijn welkom om deel te nemen aan de bijeenkomst. Opgave vooraf 
is niet nodig. Het wordt een betere bijeenkomst als u er ook bent. 
Alle informatie ook op diversdenhaag.nl 
 
 

  @diversdenhaag 


