PLAY!
Meer GENDER
SENSITIVITEIT
door

IMPROVISATIESPEL

‘Maak gevoelige
onderwerpen bespreekbaar’Prettig samenleven

WAAROM EEN WORKSHOP OF TRAINING?
VEEL NIEUWKOMERS KOMEN UIT LANDEN WAAR MANNEN EN
VROUWEN IN HET PUBLIEKE DOMEIN GESCHEIDEN LEVEN,
WAARDOOR GENDER GELIJKHEID EEN ONBEKEND - EN SOMS ONGEMAKKELIJK CONCEPT IS.

Hoe?
Met de speelsheid en
luchtigheid van

improvisatie uit de
theaterwereld maken we
gevoelige en noodzakelijke
onderwerpen bespreekbaar
rond thema’s als eer en
schaamte,
macht en liefde, en
individuele en collectieve
verantwoordelijkheid.

Doel
De verbinding
faciliteren
tussen
Nederlanders en
nieuwkomers
op vlakken
die er écht toe
doen.
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GENDER
GEVOELIGHEID

Inzicht in de
waarde van
gendergelijkheid
schept
ruimte voor
begrip èn
verbinding.

De kracht van improvisatie
De wereld waarin we leven is steeds
complexer, vluchtiger en meer onzeker,
zaken veranderen in een rap tempo.
We improviseren constant om ons aan te
passen. Oorlog, crises en een vlucht uit
een vaderland verdubbelen de impact op
mensen. Van nieuwkomers vraagt dat
continu aanpassen, schakelen en hierbij
constructief te blijven denken.

Door het speelse, positieve en indringende
karakter van improvisatiespel (PLAY!)
worden deelnemers in hun eigen kracht
geplaatst, en komt de verbinding tot
stand. Het genereert pro-activiteit,
zelfredzaamheid, spontaniteit en
autonomie voor deelnemers.
Het is onorthodox en krachtig.

Een nieuwe uitdaging begint op het
moment dat nieuwkomers zich settelen
in hun leefomgeving. Dan ontstaat het
eerst contact tussen de ontvangende
gemeenschap en de nieuwkomers.
Het beste moment voor ontmoeting,
uitwisseling en verbinding.

Hoe dieper de kennis, inzicht en ervaring
van de concepten van gendergelijkheid en
mensenrechten, hoe soepeler het proces
van integratie en hoe sterker de cohesie in
de gemeenschap.

Be the change
you want to see in the world.

Testimonials
“Precies wat we nodig hebben. Het is creatief, en geeft positieve vibes”

“Zó maak je op een heel andere manier verbinding met elkaar. Effectief en verrassend!”

Hoe zijn we in te zetten?
• Aanvullende, plezierige inburgeringstraining.
• Kennismakingsdag tussen buurt en AZC-bewoners.
• Krachtig dialoogmiddel tussen vrijwilligers,
professionals en nieuwkomers.
Doelgroep:
• Groepen nieuwkomers en Nederlanders (vrijwilligers
en professionals)
• Onderwijsinstellingen, gemeenten en stadsdelen,
VluchtelingenWerk en andere organisaties die
vernieuwing wensen op het reguliere
inburgeringprogramma.
Trainingsresultaat:

“Eye opener door
de confrontatie
met mijn eigen
denkbeelden”

• Een open, positieve mindset.
• Een constructieve houding.
• Een hechtere verbinding met anderen door minder
oordeel en meer waardering.
• Inzicht in rechten en plichten in privéleven en het
openbare leven.
• Een verbeterd multicultureel bewustzijn van cultuur
in gastland en herkomstland.
• Meer inzicht hoe gendergelijkheid als waarde ruimte
schept voor begrip en verbinding.
• Een helderder inzicht in eigen aannames en
verwachtingen ten aanzien van sociale rolpatronen.
Methodologie:
• Participatieve methoden en werkvormen.
• Interactieve technieken.
• Met speciale aandacht voor de PLAY!-methodiek.
• Borging en beklijving door concrete actieplannen.

Een initiatief van:
Nicolien Zuijdgeest heeft een decennialange
werkervaring als arabist en trainer in het
Midden-Oosten en Noord-Afrika voor
humanitaire en internationale organisaties, met
speciale aandacht voor Vrouwen, Vrede en
Veiligheid, gender en culturele diversiteit. Ze is
een allround trainer en facilitator, en doceert in
het hoger onderwijs. Zij is als expert aangesloten
bij Het Grote Midden Oosten Platform:
http://hetgrotemiddenoostenplatform.nl.

PLAY!
We doen en leren graag:
door iedere workshop en
deelnemer wordt ons
product steeds beter

Raymond van Driel is docent communicatie in
het hoger onderwijs, ervaren improvisatietrainer
en bestuurslid van het wereldwijde netwerk van
Improvisatie Professionals
(www.appliedimprovisation.network). Daarnaast
heeft hij improvisatiespel-training gegeven bij
WarChild en in landen als Ghana en Nepal. Hij is
betrokken bij BRACED: Building Resilience and
Adaptation to Climate Extremes and Disasters:
http://www.braced.org.

IN SAMENWERKING EN UITVOERING MET CONSULTANTS VAN VERSCHILLENDE
CULTURELE ACHTERGRONDEN:
‘SAMEN ZIJN WE RIJKER EN STERKER’

Meer informatie:
http://hetgrotemiddenoostenplatform.nl
http://www.nicolien.com
info@nicolien.com
+31 - 6 - 250 73 508

