
DE AGENDA VAN DE TOEKOMST 
EEN INCLUSIEVE SAMENLEVING VOOR IEDEREEN

 
Een stad waar niemand in de meerderheid is en diversiteit een feit, vraagt soms

energie en inzet van haar bewoners als het gaat om het neerzetten van een
inclusieve samenleving. Een inclusieve samenleving, waar iedereen zichzelf kan

zijn ongeacht afkomst, religie, gender, seksuele voorkeur of beperking, is
namelijk van ons allemaal! Het is een uitdagende maar ook een inspirerende

opgave. 
 

Tijdens dit programma werken we toe naar een toekomstbeeld van 2031, waar
diversiteit en inclusie gevierd worden. Verschillende sprekers uit verschillende

sectoren gaan ons inspireren met hun visie op wat werkt en wat niet werkt als het
gaat om inclusie. 

 
Maar ook jouw kijk op inclusie zien en horen we graag tijdens deze bijeenkomst.

Het programma zal dan ook in het teken staan van inspireren, leren en netwerken.
Samen zetten we onze kennis, kunde en ervaringen in voor de inclusieve agenda

van de toekomst.

DE AGENDA VAN DE TOEKOMST, DIVERSITY DAY.
26 OKTOBER 2021 - 13.00 -17.00 

CIC ROTTERDAM

UITNODIGING



13.00 - Inloop met thee en koffie
13.30 - Start programma, welkom door Sergio Belfor
13.35 - Interview met Wethouder Vincent Karremans
13.40 - Optreden Redouan Ait Chitt (Breakdance, Eurovisie Songfestival 2021)
13.50 - Inspiratie pitches van diverse sprekers waaronder:
 
MAARTEN STIGGELBOUT (GEZONDE LEEFSTIJLCOACH VAN SPORT
PERFORMANCE CENTRE RIJNMOND), THEO KEMPERMAN (DIRECTEUR
BIBLIOTHEEK ROTTERDAM), EMMELIEN MATTHIJSSE (DIRECTEUR THEATER
ZUIDPLEIN), SEYIT YEYDEN (MANAGING PARTNER DE BEROEPENTUIN),
MIEKE PISTORIUS – VAN GEEL (POLITIE ROTTERDAM), JOANA KROON
(LAUNCH ASSOCIATE EU & ASIA, DIVERSITY & INCLUSION PROJECT LEAD BIJ
CIC ROTTERDAM).

Er is ook gelegenheid tot het stellen van vragen aan de sprekers!
 
14.30 - Pauze
14.45 - Reactie van Wethouder Vincent Karremans, wat brengt de agenda
van de toekomst volgens hem?
14.55 - Maak samen de Agenda van de toekomst 2031 (interactief)
15.40 - Pauze
15.55 - Optreden Teresa Fernandes & Carlos Sausa
16.10 - Terugkoppeling Agenda van de Toekomst 2031
16.30 - Hapje en drankje
 
De middag wordt voorgezeten door moderator Sergio Belfor.
 
INFORMATIE + AANMELDEN
De agenda van de toekomst, Diversity Day.
Datum: 26 oktober 2021
Tijd: 13.00 -17.00 
Locatie: CIC Rotterdam, Stationsplein 45, 4e verdieping, 3013 AK Rotterdam
Aanmelden kan via info@donadaria.nl
 
LET OP! CORONAMAATREGELEN
Voor het bezoeken van dit evenement heb je een coronatoegangsbewijs
nodig. 

Dit programma is een samenwerking van Gemeente Rotterdam, 
IDEM Rotterdam en Dona Daria.
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