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KORTE VOORSTELLINGSRONDE

• Activeer je microfoon om beurten, en stel je even voor:

– Voornaam

– Voornaamwoorden (hij/zijn – zij/haar – die/hun)

– Een adjectief met dezelfde beginletter als je voornaam

– Voorbeeld: “ik ben Veerle, mijn voornaamwoorden zijn zij/haar. Ik ben Vinnige Veerle!”



SAMEN SPELREGELS BEPALEN

• Enkele praktische afspraken:

– Hou je camera aan

– Zet je microfoon uit wanneer je niet aan het woord bent

– Steek je hand op als je iets wilt delen of een vraag hebt

– Vermijd afleidingen zoals gsm

– Neem actief deel

• Wat heb jij nog nodig om vlot aan deze sessie deel te nemen? 



WAT HOUDT DEZE WORKSHOP IN?

Waarom deze sessie

Wat achtergrondinfo over en voor 

onze bi+ community!

Framing principes

Enkele tips & tricks om in ons 

achterhoofd te houden…

Tijd voor actie

Hoe kunnen we onszelf als 

bi+ persoon, en onze bi+ gemeenschap, 

beter bekend maken?



WAAROM DEZE WORKSHOP?
• De bi+ gemeenschap is…

– verhoudingsgewijs de grootste

– ondervertegenwoordigd/onzichtbaar

• Bi+ zijn, dat is een combinatie van, en wisselwerking tussen:



WAAROM DEZE WORKSHOP?

• De bi+ gemeenschap ondervindt hinder van:

– Monoseksuele norm

– Binaire man/vrouw norm

– Relatienormen

• De bi+ gemeenschap is gebaat bij:

– Individuele emancipatie van bi+ personen

– Verruiming van de monoseksuele norm

– Minder gericht op (louter) identiteit

– Screenen op bi+ inclusiviteit



WAAROM DEZE WORKSHOP?

• Bi+?

• Dat kan tot uiting komen als volgt:



FRAMING PRINCIPES: WAT?

• Het is niet alleen wàt we zeggen, maar ook de manier waarop

• Onze gemoedstoestand en perspectief spelen een grote rol

• Hoop en nieuwsgierigheid > verontwaardiging en boosheid

• Ook kleinschalige acties zijn waardevol (net als zelfzorg!)

• Met een positieve boodschap/invalshoek/ingesteldheid bereiken we meer



FRAMING PRINCIPES: TIPS & TRICKS

• Geduld is een schone deugd…

• Ga uit van goede intenties (onwetendheid =/= onwil)

• Verplaats je in de ander (hùn perspectief, vragen en noden)

• Wees bereid om te luisteren



FRAMING PRINCIPES: TIPS & TRICKS

• Gebruik ik-boodschappen i.p.v. jij-boodschappen

– Voorbeeld: “Bi+ is géén fase. Jij respecteert mij niet.”

– Alternatief: “Ik vind het niet fijn wanneer iemand zegt dat bi+ zijn 

slechts een fase is. Dan voel ik me niet gezien.”

• Bouw bruggen i.p.v. muren:

– Is er een link met iets/iemand reeds gekend/vertrouwd?

– Gedeelde normen en waarden?

– Spreek in termen van ‘we’ wanneer mogelijk



ENKELE VOORBEELDEN VAN ACTIES:





ENKELE VOORBEELDEN VAN ACTIES:





ENKELE VOORBEELDEN VAN ACTIES:





ENKELE VOORBEELDEN VAN ACTIES:



VOORBEELDEN BEKENDE BI+’ERS

Bezoek de facebookpagina van Bi+ Nederland voor de gratis sessie

op zondag 20/09/2020, van 15u30 tot 17u00! Registratie is 

verplicht. Meer info op ww.facebook.com/events/228749798130102

http://www.facebook.com/events/228749798130102








TIJD VOOR 5 MINUTEN PAUZE!

• Neem iets om te drinken

• Beweeg even wat

• Wees op tijd terug



(ON)ZICHTBAAR ZIJN

• Iedereen zet de webcam even uit.

• In alfabetische volgorde deel je iets met de 

groep:  “Ik ben de enige die…”

• Is er nog iemand die dat ook doet/heeft/vindt? 

Laat het ons weten door je webcam even aan 

te zetten!

• Zet je webcam nadien terug uit voor deze 

oefening.



FRAMING PRINCIPES: TIPS & TRICKS

• Maak het persoonlijk:

– Een menselijk gezicht > feiten en cijfers

– Geef zelf het goeie voorbeeld

– Een animatie/tekening kan ook

• Doe beroep op (potentiële) bondgenoten: 

– Een rolmodel/bekend figuur

– Onze naaste omgeving

– Intersectionaliteit



TIJD VOOR ACTIE!

• Op welke manier kunnen we samen de zichtbaarheid van de bi+ gemeenschap 

vergroten? Welke concrete actie(s) helpen hierbij?

• Brainstormen in kleinere groep (per breakout room)

• Een vraag of hulp nodig? Gebruik 

• Voorstelling van je uitgewerkte actie(s) aan de gehele groep



VOORSTELLING VAN 
DE BI+ ACTIES

• Korte voorstelling van de uitgewerkte bi+ acties

• Constructieve feedback:

Wat vond je top?  Wat is een mogelijke tip?



OM AF TE SLUITEN…

• Popcornrondje

– Top?

– Tip?

• Waar naartoe na deze sessie?

– Bi+ & Queer in Gent / / Dubbelzinnig in Antwerpen / / All Bi in Vlaams-Brabant / / Ertussenin in Limburg 

– Werkgroep Bi+ van çavaria

– Rainbowhouse Brussels & de Vlaamse regenbooghuizen

– Zie www.cavaria.be/verenigingen

http://www.cavaria.be/verenigingen


Source: ILGA-Europe & PIRC

‘Framing equality toolkit’


