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Op 27 oktober vindt in Antwerpen de eerste congresdagcongresdagcongresdagcongresdag plaats van het NederlandsNederlandsNederlandsNederlands----Vlaams Vlaams Vlaams Vlaams 
netwerk LGBTnetwerk LGBTnetwerk LGBTnetwerk LGBT----onderzoekonderzoekonderzoekonderzoek. Het congres beoogt een interdisciplinaire uitwisseling. Het doel van 
het congres is om onderzoekers en andere belangstellenden op de hoogte te houden van actueel 
LGBT onderzoek in Nederland en Vlaanderen. 
 
In de ochtend worden plenaire sessies ingericht door het Nederlands-Vlaams netwerk LGBT 
onderzoek. Sprekers zijn o.a. Lisette KuyperLisette KuyperLisette KuyperLisette Kuyper (SCP/affiliate UvA), Alexis DewaeleAlexis DewaeleAlexis DewaeleAlexis Dewaele (UGent), Joz Joz Joz Joz 
MotmansMotmansMotmansMotmans (Transgender Infopunt), Petra de SutterPetra de SutterPetra de SutterPetra de Sutter (UGent/politica) en Thomas SteensmaThomas SteensmaThomas SteensmaThomas Steensma 
(VUMC). In de namiddag vinden parallelle sessies plaats waarin onderzoekers actueel onderzoek 
presenteren. Onderwerpen die aan bod zullen komen in deze interdisciplinaire sessies zijn onder 
andere: beeldvorming en mediagebruik, welbevinden, stigma en acceptatie, LGBT in een 
migratie- en vluchtelingencontext, en onderzoek naar intersekse/DSD. In de vooravond zal Jan 
Willem Duyvendak, Distinguished Research Professor of Sociology aan de Universiteit van 
Amsterdam, een afsluitende lezing geven over “De normalisering van homoseksualiteit en/of de 
homoseksualisering van de normaliteit”. 
 
RegistratieRegistratieRegistratieRegistratie voor deze dag kan vanaf nu tot en met 7 oktobertot en met 7 oktobertot en met 7 oktobertot en met 7 oktober via 
CongresdagLGBT@uantwerpen.be. Vermeld bij je aanmelding per e-mail je naam en 
affiliatie/organisatie. Je ontvangt van de congresorganisatie een bevestiging met informatie over 
het betalen van de deelname-kosten. Je registratie is definitief wanneer de deelname-kosten 
zijn voldaan.  
 
De deelname aan deze dagdeelname aan deze dagdeelname aan deze dagdeelname aan deze dag kost € 35,00 (inclusief koffie/thee, lunch, drankjes en 
congresmateriaal).  Voor master studenten en mensen met een beperkt inkomen geldt een 
gereduceerd tarief van € 15,00 (graag motiveren in de aanmelding per e-mail).  
 
Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door de Universiteit Antwerpen en Rutgers. 
 
English English English English informationinformationinformationinformation::::    
The plenary sessions will be in Dutch. Some of the sessions in the afternoon will be in English. 
 

 


