
Programma Inspiratiebijeenkomst: inclusief beleid binnen zorg- en welzijnsorganisaties 
voor Roze ouderen   

13.45 Inloop 

14.00 - 14.10 uur  Welkom door dagvoorzitter en opening door wethouder Vavier 

14.10 - 14.15 uur  Optreden Kees & Ingeborg 

14.15 - 14.35 uur  Onderzoek over de ervaringen van Roze Ouderen door Roos Pijpers 
(Movisie)  

14.35 - 14.50 uur  De Roze Loper door Manon Linschoten (Roze 50+) 

14.50 - 15.00 uur Film Nou en 

15.00 - 15.15 uur  Pauze 

15.15 - 15.20 uur  Optreden Kees & Ingeborg 

15.20 - 15.35 uur  De Kracht van diversiteit door Cisca Koernap, Wijndaeler Centrum Den 
Haag 

15.35 - 15.50 uur  Vragen uit de zaal  

15.55 - 16.00 uur  Afsluiting dagvoorzitter en optreden Kees & Ingeborg 

16.00 - 16.30 uur  Netwerk borrel 

 
Over sprekers en artiesten 

Kees & Ingeborg: Sinds 2017 vormen Kees van den Berg en Ingeborg Hornsveld een muzikaal duo. Zij 
spelen luisterliedjes met een roze tintje. Zingen eigen werk of bijzondere liedjes van anderen die ze 
gewoon mooi vinden. 

Roos Pijpers: Projectleider informele zorg bij Movisie. Daarvoor was Roos als sociaalgeograaf 
werkzaam bij Radboud Universiteit Nijmegen. Ze deed onder andere uitgebreid onderzoek naar de 
(zorg)behoefte van Roze 65-plussers. 

Manon Linschoten: Projectleider Stichting Roze 50+. Zij is sinds de oprichting betrokken bij deze 
landelijke belangenorganisatie voor queer ouderen (waarin seniorenorganisatie ANBO en COC 
Nederland in participeren). Ook is zij vanaf het eerste uur betrokken bij de ontwikkeling en uitrol van 
de Roze Loper, kwaliteitskeurmerk voor queer vriendelijke zorg.  

Cisca Koernap: Coördinator informele zorg Wijndaeler Centrum en direct betrokken bij ontwikkelen 
en uitvoering roze beleid en activiteiten op locatie. Het Wijndaeler Centrum is de enige locatie in Den 
Haag met de Roze Loper.  

Eveline van de Putte: Trainer en auteur van o.a. Stormachtig Stil; levensverhalen van roze ouderen en 
Nieuwe Namen; levensverhalen van transgender ouderen. Eveline geeft trainingen over seksuele en 
genderdiversiteit en reist sinds 2014 met de Tour d’Amour door Nederland en België.  

 


