Beschrijvingen workshops tijdens het Regenboogstedencongres van 13 september 2019
1. Welke rol kunnen gemeenten en andere organisaties spelen bij de zichtbaarheid van christelijke LHBTI personen?
In deze workshop willen we met elkaar verkennen hoe aandacht voor acceptatie en ondersteuning
van christelijke LHBTI’s vanuit Regenbooggemeenten versterkt kan worden. Wat kan een gemeente vanuit beleid hierin doen? Hoe kan je als christelijke gemeenschap zelf aan verandering
van binnenuit in gang zetten? En waar liggen de kansen voor samenwerking tussen Regenbooggemeenten en ook kleinere (christelijke) gemeenten in de regio? Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden verkennen we verschillende strategieën voor een passende aanpak, die rekening
houdt met de specifieke politieke en maatschappelijke context in een gemeente.
2. Regenboogstad en veiligheid thuis en in de familie: welke (lokale) initiatieven zijn er op het
gebied van (sociale) veiligheid en wat kunnen we daarvan leren?
Naast zichtbaarheid en sociale acceptatie komt veiligheid ook vaak aan bod binnen de Regenboogsteden. Is het in jouw gemeente voor iedereen echt veilig om zichzelf te zijn? En niet alleen
op straat maar ook thuis? LHBT-personen lopen namelijk ook risico op geweld in de thuissituatie.
Denk onder meer aan families waar LHBT-zijn taboe is zoals in een deel van de orthodox religieuze gezinnen en/of in gezinnen met een migratie- of vluchtelingenachtergrond. Als je daar
zichtbaar jezelf bent als LHBT-persoon, kan je veiligheid ernstig in het geding komen. Aan de
hand van verschillende voorbeelden verkennen we opties om de veiligheid voor LHBTI’s in jouw
gemeente vergroten.
3. Van doelgroepenbeleid naar inclusie: hoe maak je breed inclusiebeleid zonder groepen uit
het oog te verliezen?
“We doen niet aan doelgroepenbeleid, maar we zijn een inclusieve gemeente” is een veelgehoord bij de uitvoering van LHBTI-beleid. Tijdens de workshop gaan we in op de betekenis van
Inclusie, wat verstaan we eronder? Vervolgens gaan we met elkaar aan de slag over wat dat betekent voor het LHBTI-beleid en de uitvoering van dat beleid. We bespreken wat aandachtspunten en valkuilen zijn. Enkele voorbeelden uit de praktijk worden toegelicht.
4. Schrijf mee met Loesje: denk creatief! Hoe vertaal je je boodschap naar een korte en
krachtige leus?
Ga zelf aan de slag met creatief schrijven. Verwoord de (kern)boodschap van jouw Regenboogstad of LHBTI-evenement in een korte, krachtige leus met een vleugje humor! De inspiratie die je
opdoet en de vaardigheden die je aanleert tijdens deze sessie, kun je gebruiken tijdens (zichtbaarheids)campagnes, en bijvoorbeeld voor Coming Out-dag. Maar ook bij beleidsstukken schrijven komt een sterk staaltje kort, krachtig en creatief schrijven zeker van pas. In deze workshop
heb je de gelegenheid je door anderen te laten inspireren, en je door jezelf te laten verrassen.
5. Maatschappelijke effecten in beeld: om te leren en te verbeteren
Leidt het LHBTI-beleid en de inspanning van gemeente en betrokken organisaties tot het gewenste resultaat? Om daar achter te komen, moet je eerst weten wat de gewenste maatschappelijke effecten (outcome) zijn voor LHBTI-beleid. Dit doe je het best samen met gemeente, maatschappelijke partners en eventueel inwoners. Vervolgens kijk je hoe je dat kunt ‘meten’ en welke
activiteiten gaan bijdragen aan die gewenst effecten. De informatie die dit oplevert helpt je om
samen te leren en verbeteren. Het kwaliteitskompas ondersteunt dit gezamenlijke proces.

In deze workshop ga je met een aantal stappen uit het kompas kort aan de slag.
• Wat versta je precies onder sociale acceptatie?
• Wat zie je in jouw gemeente als de sociale acceptatie vergroot is?
• Wat en wie is er nodig om dat te bereiken?
• Hoe werkt het Kwaliteitscompas?
6. Onderzoek ter ondersteuning van LHBTI-beleid: presentatie Roos Pijpers naar aanleiding
van haar onderzoek ‘LHBTI-senioren en hun zorgbehoeften’.
Tijdens deze workshop is er een presentatie van een langlopend onderzoek over zorgbehoeften
van vooral thuiswonende ouderen. Dit onderzoek heeft nieuwe inzichten opgeleverd over de betekenis van LHBTI-vriendelijke zorg, de betekenis van de woonomgeving, manieren om als organisatie en als individuele hulpverlener te communiceren met LHBTI-senioren, en over het belang
van samenwerking tussen LHBTI-organisaties en sociaal werk. Dit thema wordt gecombineerd
met een gesprek over de waarde van onderzoek voor het beleid. Hoe kunnen belangrijke onderzoeken de uitvoering van het beleid versterken? Waar moet je op letten en wat zijn belangrijke
onderzoeken op LHBTI-gebied?

