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Met je neus op de feiten...

Feiten & cijfers over LHBTI in Nederland op een rij

Hoeveel lesbische vrouwen, homo mannen, biseksuele, transgender en intersekse personen (LHBTI’s) zijn er in
Nederland? Hoe tolerant is de Nederlandse bevolking ten opzichte van lesbische vrouwen en homo mannen?
Wat is de mening van Nederlanders over biseksualiteit en transgender personen? Wat is het effect van
negatieve reacties op de gezondheid van LHBTI’s?  Deze handreiking geeft antwoord op deze en meer vragen.

Auteurs: Hanneke Felten en Else Boss
Jaar: 2018  *  Pagina’s: 12 *  Download hier de publicatie

Lokaal LHBTI-beleid: meer dan een regenboogvlag

Regenbooggids voor gemeenten

De Regenbooggemeentengids laat zien waarom het belangrijk is dat gemeenten aandacht besteden aan
LHBTI-beleid. Ook bevat het een stappenplan waarmee je lokaal LHBTI-beleid kan ontwikkelen, in
samenwerking met partners. De Regenbooggids is ontwikkeld als praktische digitale publicatie, met veel
inspirerende goede voorbeelden van andere gemeenten.

Auteurs: Els Meijsen en Else Boss
Jaar: 2017  *  Pagina’s: 121 *  Download hier de publicatie

Je hand ophouden hoeft niet meer

Gratis LHBT-beleid

Deze handreiking biedt gemeenten handvatten om de emancipatie van LHBT’s te bevorderen zonder extra
geld uit te geven.

Auteurs: Else Boss en Els Meijsen
Jaar: 2016  *  Pagina’s: 8  *  Download hier de publicatie

Laat Roze niet verbleken

Duurzaam aandacht voor LHBT-burgers in uw gemeente

Hoe zorgen Regenbooggemeenten ervoor dat de aandacht voor LHBTI-bewoners duurzaam verankerd is?
Deze handreiking biedt tips en adviezen hoe je in jouw gemeente aandacht voor LHBTI's kunt verduurzamen
door het een plek te geven binnen andere activiteiten.

Auteurs: Else Boss en Els Meijsen
Jaar: 2016  *  Pagina’s: 12  *  Download hier de publicatie
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Wat kunnen gemeenten doen?

Transgender personen in de gemeente

De acceptatie van transgender personen in Nederland laat helaas te wensen over. Dit heeft invloed op het
welzijn en de maatschappelijke positie van deze groep burgers. Veel transgender personen bevinden zich in
een kwetsbare positie. Om die reden is het voor gemeenten belangrijk om transgender personen op het
netvlies te houden. In deze handreiking geven Movisie en Transgender Netwerk Nederland aan wat
gemeenten kunnen doen voor transgender personen.

Auteurs: Ceronnen kastelein, Juul van Hoof (Movisie), Elise van Alphen en Sophie Schers (TNN)
Jaar: 2017, herzien 2018  *  Pagina’s: 12  *  Download hier de publicatie

De i van intersekse

10 keer vraag en antwoord over intersekse

Intersekse is nagenoeg onzichtbaar in Nederland terwijl 1 op de 200 mensen is geboren met een lichaam dat
niet overeenkomt met het stereotype man/vrouwbeeld. In deze handreiking geven we antwoord op jouw
vragen over intersekse.

Auteurs: Juul van Hoof (Movisie) en Miriam van der Have (NNID)
Jaar: 2016  *  Pagina's: 12  * Download hier de publicatie

Stel je vraag…

Biseksualiteit: 10 keer vraag en antwoord

In deze handreiking geven Movisie en Landelijk Netwerk Biseksualiteit antwoord op veelgestelde vragen over
biseksuelen. Gemeenten, professionals en vrijwilligers van maatschappelijke organisaties krijgen concrete tips
over wat zij kunnen doen om meer bi-inclusief te zijn.

Auteurs: Hanneke Felten (Movisie) en Emiel Maliepaard (LNBi)
Jaar: 2015  *  Pagina’s: 12  *  Download hier de publicatie

Op het netvlies

Gemeentelijke monitoren en LHBT

Een gemeente van enige omvang heeft dus al gauw enkele duizenden ‘seksueel diverse’ burgers. Veel
gemeenten zijn zich dat niet bewust, maar ook deze gemeenten krijgen vragen van en over hun lesbische,
homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse (LHBTI) burgers. Om die goed te beantwoorden, heeft de
gemeente zicht nodig op de leefsituatie en eventuele problemen van LHBTI-burgers. Een monitor is een goed
instrument om dit in beeld te krijgen.

Auteurs: Ceronne Kastelein en Else Boss
 Jaar: 2018  *  Pagina’s: 12  *  Download hier de publicatie
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Specifiek inclusief

Ondersteuning van LHBTI-inwoners binnen het sociaal domein

In de Jeugdwet, de Wmo en de Participatiewet is vastgelegd dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de
toegang tot zorg en ondersteuning voor ál hun inwoners. Meerdere gemeenten werken in het sociaal domein
daarom al met een inclusieve visie en aanpak. Maar soms vraagt goede ondersteuning ook om maatwerk.
Deze handreiking is bedoeld voor ambtenaren in het sociaal domein, die inclusieve ondersteuning willen
bieden met daarin aandacht voor seksuele en genderdiversiteit.

Auteur: Else Boss
Jaar: 2018  *  Pagina’s: 16  *  Download hier de publicatie

Een groter risico

Eenzaamheid onder LHBT’s

Je kunt je eenzaam voelen als je lesbisch, homo, biseksueel of transgender bent. Dit gevoel kan versterkt
worden door negatieve reacties en een klein netwerk. Cijfers laten zien dat LHBT’s gemiddeld een groter risico
lopen om zich eenzaam te voelen dan hetero’s. Deze handreiking laat zien hoe u eenzaamheid onder LHBT’s
kunt voorkomen of aanpakken.

Auteurs: Hanneke Felten en Els Meijsen
Jaar: 2015  *  Pagina’s: 12  *  Download hier de publicatie

Tussen twee werelden

De kastdeur op een kier

Biculturele LHBT’s vormen een diverse en vrij onzichtbare groep. Uitkomen voor hun gevoelens is niet altijd
makkelijk, zeker niet wanneer hun omgeving die gevoelens niet accepteert. De handreiking 'De kastdeur op
een kier' geeft gemeenten, sociale professionals en belangenorganisaties handvatten om biculturele LHBT's de
juiste ondersteuning te bieden.

Auteurs: Charlot Pierik, Maurits Boote en Juul van Hoof
Jaar: 2015  *  Pagina’s: 16  *  Download hier de publicatie

Do it right

Stappenplan voor ontwikkeling van interventies voor acceptatie van LHBT's

 
Projecten en interventies, gericht op acceptatie, blijven hard nodig. Maar hoe zorg je ervoor dat jouw LHBT-
project ook echt kans maakt op effectiviteit? Met Do it Right heeft Movisie een praktische tool ontwikkeld die
kan worden ingezet door LHBT-organisaties en sociale professionals om de kans op effect te vergroten.

Auteurs: Hanneke Felten, Marijke Booijink en Kristin Janssens
Jaar: 2016  *  Pagina's: 35  *  Download hier de publicatie
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Leren achter je laptop

E-learnings

LHBTI’s lopen meer risico om in een kwetsbare positie te verkeren dan anderen. Daarom is het belangrijk om
binnen de hulp- en dienstverlening oog te hebben voor seksuele- en genderdiversiteit.
Movisie ontwikkelde, in samenwerking met verschillende partners, online trainingen voor sociaal professionals
en vrijwilligers in zorg en welzijn, om handvatten te geven bij het bespreekbaar maken van seksuele en
genderdiversiteit en het effectief ondersteunen van LHBTI’s.

De modules zijn gratis te doorlopen nadat u een account heeft aangemaakt op de Movisie Academie. 

Niet terug in de tijd

Hoe ondersteun ik ouderen met LBHT gevoelens?

Soms gaan ouderen als ze aangewezen zijn op zorg, opnieuw de kast in. LHBT-ouderen willen - net als
anderen - zorg, ondersteuning of begeleiding in een veilige sfeer met respect voor hun leefstijl en identiteit. In
deze leaflet lees je hoe je als professional of vrijwilliger deze ouderen zo goed mogelijk kunt ondersteunen.

Auteurs: Els Meijsen (Movisie) en H. Boers (Vilans)
Jaar: 2016  *  Pagina’s: 4  *  Download hier de publicatie

Een gevoelige snaar raken…

Hoe ondersteun je jongeren met LHBT-gevoelens?

De puberteit is voor de meeste jongeren een spannende periode. Jongeren die LHBT-gevoelens hebben staan
daarnaast voor extra uitdagingen. Negatieve reacties, pesten en geweld komen veel voor. Wat kan je als
sociale professional doen om deze jongeren zo goed mogelijk te ondersteunen? In deze flyer staan handige
tips en voorbeeldvragen voor een juiste benadering.

Auteurs: Hanneke Felten en Els Meijsen
Jaar: 2016  *  Pagina’s: 4  *  Download hier de publicatie

(Onder)steun trans personen

Hoe ondersteun ik transgender personen

Transgender personen hebben vaker dan gemiddeld te maken met onveiligheid, negatieve reacties en
eenzaamheid. Een negatief zelfbeeld, somberheid en sociale angst kunnen hiervan zowel oorzaak als gevolg
zijn. Het is belangrijk dat sociale professionals en vrijwilligers bij belangenorganisaties sensitief zijn voor
transgender gevoelens bij cliënten en hen effectief ondersteunen en doorverwijzen. Maar wat is daarvoor
nodig, wat moet je weten en hoe pak je het aan?

Auteurs: Ceronne Kastelein en Else Boss (Movisie), Sophie Schers (TNN)
Jaar: 2018  *  Pagina’s: 4  *  Download hier de publicatie
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