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1. Doelstellingen 

 

De aanleiding om dit congres te organiseren is het succesvolle symposium dat in 2019 georganiseerd 

werd door Colored Qollective. Dit symposium stond in het licht van samenwerking en bruggen 

bouwen. Uiteindelijk hebben we toen met meer dan 75 gasten en 8 deelnemende LHBTQIA+ 

organisaties een mooie, inspirerende avond gehad. De vraag naar vervolg kwam steeds vaker terug, 

waardoor er besloten werd om het voor te zetten middels dit (inter)nationale congres in 2021.  

 

Het huidige congres heeft niet alleen als doel gehad om een platform te creëren voor en door 

LHBTQIA+ personen van kleur, maar ook om ruimte te geven aan gesprekspartners die zich willen 

verdiepen in het thema ‘dekolonisatie, macht en seksualiteit’. Hiervoor zijn de volgende 

doelstellingen geformuleerd:  

  

● Het primaire doel van dit congres is om de verbinding te leggen tussen verschillende sprekers, 

initiatieven, instanties en organisaties met als uitgangspunt diversiteit, inclusie en 

intersectionaliteit.  

● Daarnaast heeft dit congres ook als doel om wederzijds begrip te creëren in een maatschappij 

die zeer verdeeld en gepolariseerd is. De focus hierbij ligt op verschillende groepen, 

waaronder studenten, docenten, onderzoekers en mensenrechten activisten 

● Tot slot is deze avond ook een gelegenheid geweest om de doelstellingen van Colored 

Qollective (als jonge, nieuwe organisatie) bloot te stellen aan de buitenwereld.  

 

Het congres zou eerst fysiek plaatsvinden in juni 2020. Vanwege de COVID-19 pandemie is de datum 

verplaatst naar januari 2021 in de vorm van twee digitale sessies. Deze verandering heeft beperkte 

invloed gehad op het nastreven van de bovengenoemde doelstellingen. Aan de andere kant heeft 

online deelname ook weer veel voordelen opgeleverd (zie punt 4). 

 

2. Wat hebben we gedaan 

 

Voorbereiding 

De voorbereiding van het congres begon in maart 2020. Er werd een projectteam samengesteld van 4 

personen, allemaal onderdeel van Colored Qollective. Twee van hen waren bestuursleden en de 

andere twee vrijwilligers.  

 

Het projectteam kwam een keer per maand bij elkaar om te brainstormen over het congres. In de 

eerste maanden werd vooral nagedacht over het thema, locatie, gastsprekers, financiën en 

toegankelijkheid. Zoals hierboven vermeld was de eerste insteek om het congres fysiek plaats te laten 

vinden in de Jaarbeurs, Utrecht. Toen al snel bleek dat die optie onmogelijk werd, is in samenspraak 

besloten om er twee digitale sessies van te maken.  

 

 In de loop van de maanden werden het volgende gedaan:  

● Benaderen van sprekers per mail of telefonisch 

● Thema vaststellen op grond van actualiteit  

● Draaiboek opstellen (NL/ENG) en verzenden naar sprekers 

● Promotie middels website, social media, netwerkpartners, belangenorganisaties, 

studentenorganisaties, diversiteitswerkgroepen & Universiteit Utrecht 
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● Oefensessies ter voorbereiding van het evenement  

 

Congres - 21 januari 2021 (voertaal = Nederlands) 

De eerste dag van het congres vond plaats op donderdag 21 januari 2021 van 19.00 - 21.00 uur. Rond 

18.30 uur hebben de sprekers en organisaties zich vooraf verzameld in een Zoom meeting om zich op 

de laatste onderdelen voor te bereiden. Om 19.00 uur stipt is het programma gestart met een 

welkomstwoord van Jennifer Muntslag (moderator) die vertelt over de doelstellingen van het congres 

en een korte toelichting geeft op het programma       

 Vervolgens was het woord aan twee personen van Colored Qollective die gesproken hebben 

over de structuur, doel en opbouw van de stichting. Hierbij werd het kernteam gepresenteerd en deden 

de sprekers een oproep om te solliciteren op bestaande vacatures binnen de organisatie.   

 Daarna volgde een toespraak van Linda Voortman (wethouder gemeente Utrecht) die vertelt 

over de noodzakelijke samenwerking tussen de gemeente Utrecht en Colored Qollective.   

 Aansluitend begon de keynote speech van  prof.dr. Gloria Wekker die inging op het thema 

intersectionaliteit, dekolonisatie en witte onschuld. Professor Wekker belichtte o.a. hoe de vier assen 

(leeftijd, seksualiteit, gender en ras) zich verhouden in relatie tot elkaar. Na de speech was er ook 

ruimte voor vragen en opmerkingen vanuit deelnemers (middels de openbare chatfunctie of via de 

anonieme Q&A van Zoom)  

 

Hierna volgde een korte pauze  

 

Na de pauze volgende een poëzie en hymnen optreden van Pelumi Adejumo. Het laatste onderdeel 

van het congres bestond uit een panelgesprek tussen Bi van Guine, Riyaz Luvz, Tieneke Sumter en 

Tarim Nduma Flach. Tijdens dit onderdeel werd o.l.v. de moderator een gesprek gevoerd over wat 

dekolonisatie voor elk van de sprekers betekent en wat er volgens hen nodig is om verder voor te 

bouwen op een gelijkwaardige samenleving. De avond werd afgesloten door de moderator met een 

herinnering van de tweede dag. 

 

Congres - 22 januari 2021 (voertaal = Engels)  

De tweede dag van het congres vond plaats op vrijdag  22 januari 2021 van 19.00 - 21.00 uur. Net 

zoals de eerste dag kwamen ook de spreker hier vooraf bij elkaar ter voorbereiding en startte het 

programma om 19.00 uur met het welkomstwoord van Jennifer Muntslag (moderator) die deelnemers 

welkom heet, vertelt over de doelstelling van het congres en het programma kort toelicht   

 Daarna verscheen er een filmpje van de voorzitter van Colored Qollective die vertelt over de 

structuur, doel en opbouw van de stichting, inclusief de bestaande vacatures.     

Aansluitend volgde een keynote speech ALOK die ingaat op het queer geschiedenis, 

stonewall riots, gender-normen en Amerikaanse politiek. ALOK vertelde o.a. over de geschiedenis 

van het woord ‘Queer’ en de positie van trans- en non-binaire personen in relatie tot cis-normatieve 

identiteiten.  

 

Hierna volgde een korte pauze  

 

Na de pauze werd een video vertoond met het persoonlijk verhaal van Mala Badi. Na het filmpje heeft 

Mala zelf een indrukwekkende toelichting gegevens op haar verhaal.      

  Het laatste onderdeel was een panelgesprek tussen Naomie Pieter, Dezso Mate, Alejandra 

Ortiz & Nisrine Chaer. Tijdens dit onderdeel werd o.l.v. de moderator een gesprek gevoerd over wat 

dekolonisatie voor elk van de sprekers betekent en werd er ook ingegaan op de positie van groepen 
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die gemarginaliseerd worden, zoals sekswerkers, trans personen van kleur, LHBTQIA+ roma, -

vluchtelingen en -zwarte personen.  

De afsluiting van het congres volgde middels een reflectie en terugblik vanuit de organisatie  

 

Gedurende beide sessies was er een Nederlandse gebarentolk aan het vertalen in beeld  

 

Na afloop 

Na afloop van het symposium kwamen er ontzettend veel positieve reacties en de vraag naar 

soortgelijke evenementen. Daarnaast zijn de facturen van de sprekers ook afgehandeld door de 

penningmeester van Colored Qollective. Na het symposium kregen we ook veel verzoeken binnen van 

organisaties voor samenwerkingsprojecten en van individuen die zich (als vrijwilliger) wilde inzetten 

voor de gemeenschap van LHBTQIA+ mensen van kleur.  

 

We hebben d.m.v. het symposium het volgende bereikt:  

 

● Diepgaander begrip gecreëerd bij de deelnemers over dekolonisatie, macht en seksualiteit en 

hun interrelatie. 

● Kennis uitgewisseld met ervaringsdeskundigen, studenten, onderzoekers, maatschappelijk 

werkers en politici over dekolonisatie, macht en seksualiteit in LHBTQIA+ gemeenschappen 

van kleur. 

● Verschillende organisaties en individuen actief in het veld van anti-racisme, dekolonisatie 

en/of LHBTQIA+ vraagstukken met elkaar in contact gebracht, wat heeft geleid tot 

vruchtbare gesprekken en relaties zowel tijdens het symposium als daarna. 

● Verschillende contacten gelegd met Europese organisaties, zoals IHLIA, QTIBPOC Hamburg  

● Naamsbekendheid gecreëerd voor Collored Qollective en de activiteiten die wij realiseren.  

● Aansluiting van twee nieuwe bestuursleden en drie part-time medewerkers bij Colored 

Qollective 

 

3. Hoeveel mensen hebben we bereikt  

 

Dit congres heeft wereldwijd aandacht gekregen vanwege het internationale karakter. Deelnemers 

konden zich ruim 2 maanden van te voren aanmelden via de website van Colored Qollective. In totaal 

kwamen er 680 aanmeldingen via het aanmeldformulier, waarvan ongeveer 120 via de Universiteit 

Utrecht. Deelnemers waren voornamelijk uit Nederland, maar ook Duitsland, Belgie, Spanje en de 

VS.  

 

Dit resulteerde uiteindelijk in 400 deelnemers op het congres, waarvan ongeveer 180 op dag 1 en 220 

op dag 2. Dat er op het congres zelf minder deelnemers aanwezig waren dan vooraf aangemeld, is 

mede te verklaren door het feit dat het een online congres was en personen hierdoor sneller afhaken. 

Daarnaast bleek er ook een technische storing te zijn met het verzendprogramma, waardoor de 

uitnodigingsmail bij velen in de spam terecht kwam. Desalniettemin is de organisatie nog steeds zeer 

tevreden met het eindresultaat  

 

4. Is de verwachte uitkomst behaald 

 

De doelstellingen van het symposium zijn behaald en overschreden. Zowel het aantal bezoekers als de 

inhoudelijke diepgang van de gesprekken en keynotes oversteeg onze verwachtingen.  
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Het grote aantal deelnemers en de vele positieve reacties hebben laten zien dat er veel behoefte was 

aan een dergelijk symposium met een focus op LHBTQIA+ personen van kleur. Zowel bij de sprekers 

als bij de deelnemers zijn we er in geslaagd studenten, docenten, onderzoekers, maatschappelijk 

werkers, politici en journalisten samen te brengen en vanuit hun verschillende expertisegebieden een 

breder begrip te creëren van de realiteit van LHBTQIA+ mensen van kleur. Naar aanleiding van het 

symposium zijn er verschillende samenwerkings projecten ontstaan, waaronder panel gesprekken, 

trainingen, en een kunstproject.  

 

Impact van de COVID-19 pandemie 

In verband met de COVID-19 pandemie kon het symposium helaas niet fysiek plaatsvinden. Het 

organiseren van een online symposium heeft echter ook juist veel mogelijkheden gecreëerd, waar we 

volop gebruik van hebben gemaakt. Zo hebben we het symposium uitgebreid van een één daagse naar 

een tweedaagse aangelegenheid, waardoor we de kans kregen meer diepgaande discussies en 

gesprekken te houden. Daarnaast kreeg het symposium een internationaal karakter, doordat we in 

staat waren zowel internationale sprekers, als deelnemers uit te nodigen. Het interactieve aspect van 

het symposium werd behouden dankzij een live-chat, die parallel aan het symposium plaatsvond, 

waarin de deelnemers in gesprek konden gaan met de sprekers en elkaar. Tot slot is de 

toegankelijkheid hiermee ook vergroot, doordat deelnemers niet hoefden te reizen en vanuit overal 

konden deelnemen in twee talen en middels de aanwezigheid van een gebarentolk.  

 

5. Reacties van gasten en organisaties 

 

Zowel vooraf, tijdens en na afloop hebben we ontzettend mooie en inspirerende reacties mogen 

ontvangen van zowel deelnemers als sprekers van het congres.  
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Aan de hand van de vele reacties van deelnemers hebben we mede kunnen concluderen dat het 

congres zeer succesvol congres was en we onze doelstellingen bereikt hebben. Achteraf zijn we ook 

door velen gevraagd voor de video opname en een verslag, zodat men het terug kon kijken. Daarnaast 

zijn we ook door organisaties benaderd voor eventuele samenwerkingen en is onze organisatie 

hierdoor gegroeid met zowel vrijwilligers als personeel.   

 

6. Wat hebben we geleerd  

 

Het organiseren van dit congres heeft ons niet alleen veel geleerd, maar ook gevormd als organisatie. 

Wij zijn een jonge organisatie die slechts 2 jaar bestaat. Dit was voor ons ook de eerste keer dat we 

een congres op zo’n grote schaal hebben georganiseerd. Door het succes van dit congres kijken we 

vooral positief terug op dit event en zijn er vele dingen die we kunnen meenemen voor 

vervolgactiviteiten. Daarnaast zijn er natuurlijk ook verbeterpunten, waarvan we achteraf veel geleerd 

hebben. Hieronder een opsomming van de tops en tips m.b.t. zowel de inhoud als praktische 

onderdelen.  

 

Inhoud 

 

Tops:  

• Het thema sprak een relatief grote groep personen aan en sloot goed aan op de actualiteit 

• De sprekers hebben een waardevolle bijdrage geleverd die niet alleen informatief, maar ook 

inspirerend was  

• Er is gelet op representatie van gastsprekers en ruimte gegeven aan de meest 

gemarginaliseerde groepen, waaronder zwarte queer vrouwen, sekswerkers en trans personen 

van kleur. Dit zorgde ook voor meer diepgang in de speaches en gesprekken. 

• Het congres was toegankelijk voor verschillende groepen, waaronder academici, studenten, 

activisten en personen in het veld, zowel nationaal als internationaal 

 

Tips:  

o Door het volle programma hebben we niet elk onderwerp (zoals vooraf geagendeerd) kunnen 

bespreken  

o De gastsprekers waren prominenten in het veld die regelmatig soortgelijke podiums krijgen. 

Voor de volgende keer willen we ook personen uitnodigen die (nog) niet de mogelijkheid 

hebben gehad om actief onderdeel te zijn van zo een evenement, en voor wie dergelijk 

platform hun zichtbaarheid en kansen vergroot. 

 

Praktisch 

 

Tops: 

• De techniek (Zoom - video conference style) op de twee dagen verliep soepel  

• Omdat het online plaatsvond heeft een grotere groep op afstand (inclusief het buitenland) 

kunnen deelnemen, dan als het fysiek had plaatsgevonden  

• Deelnemers hebben zich vooraf moeten aanmelden om zodoende de veiligheid van zowel de 

groep als de gastsprekers te waarborgen.  
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Tips:  

o Door het online evenement was er geen fysieke interactie en daardoor minder ruimte om te 

reageren op elkaar 

o Niet iedereen kan deelnemen aan online bijeenkomsten vanwege gebrek aan privacy en 

veiligheid in thuissituaties 

o Er was geen schrijftolk en vertaling beschikbaar  

 

Samengevat kijken we zeer positief terug op het congres. Dit was het tweede grootschalig congres dat 

Colored Qollective in drie jaren georganiseerd heeft en wederom een enorm succes. Vanwege de 

grote belangstelling en animo willen wij dergelijke congressen structureel en op jaarbasis organiseren 

in de toekomst.  

 

7. Financieel overzicht 

 

Type kosten  Totale uitgaven  Gevraagd van de UU 

Panelleden 
 
 

€2000 €1000 

Key note sprekers €1750 €750 

Optredens €500 €250 

 
Moderator 

€750 €0 

Gebarentolk €600 €300 

 
Techniek 

€530 €200 

PR €1000 €500 

Totaal €7.130 €3.000 
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