
Diversiteit en inclusie
Jaarlijks staan de eerste weken van oktober in het teken van diversiteit en 
inclusie. Op dinsdag 5 oktober is het Diversity Day en op maandag 11 oktober Coming Out Day.
Twee belangrijke dagen voor de LHBTIQ+ gemeenschap. Ook vanuit Talentenregio hechten wij
waarde aan diversiteit en inclusie, samen met onze deelnemende organisaties. Wij vinden het
belangrijk dat alle medewerkers zich veilig en geaccepteerd voelen. Ook geloven wij dat
wanneer je jezelf kunt zijn, je je talenten optimaal kunt benutten. Niet alleen op je werk, maar
overal en altijd. 

Daarom organiseert Talentenregio in samenwerking met de provincie Overijssel in de eerste
twee weken van oktober gratis activiteiten om meer awareness te creëren rondom het 
thema diversiteit en inclusie en de LHBTIQ+ gemeenschap. 

Wil jij samen met jouw organisatie werken aan diversiteit en inclusie? Meld je dan aan 
voor een van onze gratis activiteiten! Op de volgende pagina vind jij het volledige 
programma en per activiteit een link naar onze activiteitenkalender om je aan te 
melden.



Webinar Corporate Queer: 
Alfabet-Masterclass LGBTQIANPT+
Maandag 4 oktober
13.00 - 14.30
Door Remco Boxelaar

Wil jij ook meer leren over het verschil tussen gender,
sekse en seksualiteit? En wil je te weten komen waar de
letters LGBTQIANPT+ voor staan? Op maandag 4 oktober
neemt Remco Boxelaar je mee langs 25 begrippen
rondom seksualiteit en gender. Remco is de oprichter van
Corporate Queer, een platform dat de heteronorm in het
bedrijfsleven bevraagt en uitdaagt. 

Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden
voor het webinar.

Regenboogvlag hijsen
Dinsdag 5 oktober 
08.30 - 08.45

Alle Talentenregio-organisaties zijn uitgenodigd om
binnen de eigen organisatie de regenboogvlag te 
hijsen op Diversity Day, dinsdag 5 oktober. 
Hijs jij de regenboog vlag met ons mee? 

Online workshop LHBTIQ+:
Verschillend en toch gelijk - diversiteit en inclusie op
de werkvloer
Door #welovesociety

Tijdens deze interactieve workshop krijg jij meer inzicht
en kennis over de LHBTIQ+ community. Ook staan
diversiteit en inclusie centraal. Dit begint bij de werving
en selectie en gaat verder op de werkvloer.  

Maar waar begin je als organisatie? Met
praktijkvoorbeelden en handvatten helpt deze workshop
om binnen jouw organisatie aan de slag te gaan! 

Deze workshop wordt op de volgende momenten
aangeboden:

Donderdag 7 oktober
15.00 - 16.30
Klik hier voor meer informatie en om je aan 
te melden.

Maandag 11 oktober
10.30 - 12.00
Klik hier voor meer informatie en om je aan 
te melden.

Programma 

https://talentenregio.nl/activiteit/gratis-webinar-door-remco-boxelaar-van-corporate-queer
https://talentenregio.nl/activiteit/gratis-workshop-lhbtiq-door-welovesociety
https://talentenregio.nl/activiteit/gratis-workshop-lhbtiq-door-welovesociety-0

