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via Microsoft Teams

Een initiatief van:
Diversity Officer &
Netwerk Diversiteit en Inclusie

Beste collega,
Graag nodigen we jou uit om samen stil te staan bij Internationale Vrouwendag op 8 maart 2021 van 16.30 uur tot 17.30 uur, live
via Microsoft Teams. Dit is het allereerste initiatief van het Netwerk Diversiteit en Inclusie en de Diversity Officer.
Wat betekent Internationale Vrouwendag voor jou als student of docent? Hoe kunnen we elkaar inspireren met krachtige verhalen
en boodschappen? Elkaar vinden in persoonlijke verhalen en versterken van dat wat goed is! Wij laten jou, samen met de
tafelgasten, graag aan het woord tijdens de livestream van het tafelgesprek.
Wat is het?
Op 8 maart gaan vier verschillende tafelgasten samen met Elena Valbusa (Diversity Officer) en de presentator in gesprek over de
persoonlijke verhalen in relatie tot de eerder genoemde vragen. Wij nodigen jou via deze aankondiging graag uit om deel te
nemen aan het gesprek, live via Microsoft Teams. Jouw ervaring en verhaal geven betekenis aan het gesprek, samen met de
tafelgasten. Onze moderator zit tijdens de livestreaming klaar om jouw vragen uit de chat live in de studio door te zetten.
Programma
De tafelgasten en het programma in details houden we nog even geheim, maar hieronder vind je alvast wat praktische informatie.

16.30-17.30 uur

Gratis en zonder aanmelding
Link Microsoft Teams
Via deze link kom je direct in de livestream van het tafelgesprek. Het enige wat jij hoeft te doen is inloggen met jouw Hogeschool
Utrecht account en tijdens de livestream de gebruiker 'Studio' vastzetten in het beeld.
Voor wie?
Iedereen is online welkom tijdens dit tafelgesprek! Ook zal het gesprek live ondersteund worden door gebarentolken. Je hoeft je
niet aan te melden voorafgaand. Je klikt simpelweg op het online icoontje en je wordt verwezen naar de Teams meeting.
Portretten
Om de persoonlijke en impactvolle verhalen van meer studenten en docenten te kunnen vertellen en niet alleen de tafelgasten,
hebben wij de eer gehad om deze vast te leggen in een portretvideo. Op 8 maart worden deze videoportretten gedeeld, dus
houdt jouw mail goed in de gaten.

Zien we jou op 8 maart? Wij kijken er naar uit!
Met warme groet,
Elena Valbusa en Ruben van der Weijden

