HANDREIKING LHBTI-EMANCIPATIE

Meer grip op resultaat
van LHBTI-beleid
Gewoon jezelf kunnen zijn en je veilig voelen in eigen buurt, stad of dorp.
Helaas is dat voor LHBTI’s nog niet altijd vanzelfsprekend. Veel gemeenten zetten
zich sinds jaar en dag in om daar positieve verandering in te brengen. Maar
of hun inspanningen het gewenste effect hebben, blijft vaak onzeker. Movisie
ontwikkelt hulpmiddelen voor gemeenten om daar meer grip op te krijgen.
Het Kwaliteitskompas is zo’n hulpmiddel. De voorliggende handreiking schetst
deze praktische stap-voor-stapaanpak, waarmee gemeenten samen met hun
partners de gewenste effecten van LHBTI-beleid kunnen formuleren
én zichtbaar kunnen maken of die effecten ook worden bereikt.
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Het Programma Regenboogsteden,

LHBTI’s. Momenteel hebben ze daar

Movisie een ander handig hulpmiddel: het

waarin gemeenten LHBTI-beleid1

nog te weinig zicht op en weten ze

Kwaliteitskompas3. Met deze praktische

ontwikkelen en implementeren, loopt nu

onvoldoende of ze de goede dingen

stap-voor-stapaanpak kunnen gemeenten

ruim tien jaar. Veel gemeenten hebben

doen om hun doelstellingen te bereiken.

samen met partners gewenste effecten

behoefte om meer grip te krijgen op

Movisie ontwikkelt hulpmiddelen

van LHBTI-beleid formuleren en zichtbaar

het resultaat van hun beleid. Zo willen

om daar verandering in te brengen.

maken in hoeverre de beoogde effecten

ze weten of hun inspanningen en die

Eerder onder andere via de publicatie

ook daadwerkelijk worden bereikt.

van hun partners bijdragen aan het

‘Gemeentelijke monitoren en LHBTI’2. In

vergroten van sociale acceptatie van

de handreiking die voor u ligt schetst

1. Meer zicht op effect
De samenleving wordt steeds

gemeente is waarin zij wonen.

ingewikkelder. Maatschappelijke

Op dit moment maken gemeenten voor

vraagstukken zijn niet eenvoudig op

het sociaal domein nog vaak afspraken

te lossen, ze kennen geen eenvoudige

met maatschappelijke organisaties

quick fix. Dat geldt ook voor LHBTI-

over het aantal activiteiten dat wordt

vraagstukken. Er zijn veel voorzieningen,

uitgevoerd. Neem het voorbeeld

initiatieven en organisaties op het gebied

van een organisatie die in opdracht

hoe tolerant de

van LHBTI en anti-discriminatie die een

van de gemeente de acceptatie van

gemeente is waarin

belangrijke bijdrage leveren aan het

LHBTI’s op scholen wil gaan vergroten

aanpakken van LHBTI-vraagstukken. Maar

door het geven van voorlichting.

hoe ze met elkaar samenhangen en welk

De organisatie verantwoordt dat

effect ze hebben, is vaak onvoldoende

bijvoorbeeld door te melden dat ze 10

bekend.

voorlichtingsbijeenkomsten heeft gegeven

LHBTI’s willen
bijvoorbeeld weten

zij wonen.

op 4 scholen en dat er 130 folders zijn
Toch is dat wat betrokkenen willen

uitgedeeld.

weten. Aanbieders van activiteiten voor

***

LHBTI`s willen weten of het zinvol is wat

De vraag is echter wat deze informatie

ze doen en hoe ze zaken effectiever

zegt, want het blijft onduidelijk of de

kunnen aanpakken. Opdrachtgevers,

bijeenkomsten ertoe hebben geleid dat

over outcome of het effect. Het blijft

financiers en gemeenteraden willen

scholieren positiever aankijken tegen

daardoor vaak onduidelijk wat de effecten

weten of beleid effect heeft en of ze hun

LHBTI`s, terwijl dát toch de bedoeling was.

zijn van beleid, terwijl gemeenten en

geld goed hebben besteed. En LHBTI’s

De beschreven manier van verantwoorden

maatschappelijke organisaties daar juist

willen bijvoorbeeld weten hoe tolerant de

zegt wel iets over de output, maar niets

graag zicht op willen hebben.
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2. Samen werken aan optimaal resultaat
Op allerlei plaatsen in het land zoeken be-

en de uitvoering kunt verbeteren en

leidsmakers en maatschappelijke organisa-

gestructureerd stappen kunt zetten om

ties in het sociaal domein en de jeugdhulp

het gewenste effect, bijvoorbeeld betere

antwoorden op de in paragraaf 1 gestelde

sociale acceptatie van LHBTI-inwoners, te

vraag: op welke manier kun je zicht krijgen

bereiken. Werken met het Kwaliteitskom-

op het maatschappelijk effect en hoe krijg

pas impliceert dat je als gemeente anders

je meer samenwerking in de uitvoering en

gaat werken. Enkele kenmerken van die

meer samenhang tussen beleid en uitvoe-

manier van werken zijn:

ring? Om dit handen en voeten te geven,

‘Mooi om zo met
verschillende partners
en invalshoeken aan tafel
te zitten’

Zorgen voor ‘the whole
system in de room’

Kwaliteitskompas is een hulpmiddel om

Inzetten op samenwerking
en gedeeld eigenaarschap

stap voor stap samen met inwoners en

De aanpak van sociale vraagstukken

vraagstuk te benutten is het zaak om alle

aanbieders te bepalen wat je met elkaar

is niet eenvoudig, dit geldt ook voor

betrokkenen bij het proces te betrekken:

wilt bereiken op het gebied van sociaal

LHBTI-vraagstukken. Je hebt te maken

beleidsadviseurs, professionals, vrijwil-

beleid, in dit geval LHBTI-beleid in de

met meerdere beleidsterreinen en wetten

ligers, cliënten, ervaringsdeskundigen, en

gemeente. Je spreekt af wat je met elkaar

(zoals WMO, Veiligheid, onderwijs, jeugd-

maatschappelijke organisaties en initiatie-

gaat doen om het doel te bereiken, wie

beleid). Werken met het Kwaliteitskompas

ven. Het is heel waardevol om alle kennis

dat gaat doen en hoe je meer verbinding

kan zorgen voor meer betrokkenheid en

die er is te benutten. Denk bijvoorbeeld

kunt leggen tussen beleid en uitvoering.

‘eigenaarschap’ van betrokken acto-

aan de welzijnsorganisaties, het antidis-

Maar bovenal is het een hulpmiddel om

ren. Het Kwaliteitskompas zet in op het

criminatiebureau, het sociale wijkteam,

met alle betrokkenen (aanbieders en

intensiveren en het stimuleren van meer

(voortgezet) onderwijs, de sportvereni-

uitvoerders, inwoners en beleidsmede-

interactie, cocreatie en samenwerking

ging, jeugdhulp, belangenorganisaties

werkers) te leren hoe je het LHBTI-beleid

tussen alle betrokkenen.

zoals het COC, cliëntenraden, et cetera.

is het Kwaliteitskompas ontwikkeld. Dit

Om verschillende perspectieven op het

En zorg ook vooral dat dat je doelgroep,
LHBTI-inwoners, aan tafel zit. Zonder
hun ervaringskennis mis je makkelijk de
essentie. Als hun ervaringskennis wordt
ingebracht, kunnen andere betrokkenen
zich bovendien beter inleven in de situatie
van LHBTI’s en zullen zij beter begrijpen
welke aanpak nodig is om het gewenste
maatschappelijke resultaat te behalen.

Als gemeente meer sturen op
hoofdlijnen en nadruk leggen
op leren
Sturen op effecten vraagt iets anders van
een gemeente en van maatschappelijke
partners. Samen benoemen ze wat ze
willen bereiken en welke activiteiten daar
een belangrijke bijdrage aan zullen leveren, maar de gemeente houdt zich minder
bezig met hoe de activiteiten worden
uitgevoerd. Ze blijft meer op afstand en
geeft uitvoerders meer ruimte en vertrouwen. Tegelijkertijd gaan alle betrokken
partijen met elkaar leren en verbeteren.
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3.	Concreet aan de slag met LHBTI-beleid
aan de hand van het Kwaliteitskompas
In deze paragraaf wordt stap voor stap

werken en meer zicht te krijgen op de

Creëer ook bij betrokken maatschappelijke

uiteengezet hoe gemeenten met behulp

maatschappelijke effecten. Ga met de wet-

organisaties draagvlak en vertrouwen om

van het Kwaliteitskompas samen met part-

houder in gesprek en geef een toelichting

te gaan werken aan outcome van LHBTI-

ners gewenste effecten van LHBTI-beleid

op het Kwaliteitskompas. Benadruk de

beleid. Ga van tevoren met ze in gesprek

kunnen formuleren, en zichtbaar kunnen

voordelen ervan (meer verbinding tussen

en peil hoe zij erin staan. Plan vervolgens

maken in hoeverre de beoogde effecten

uitvoering en beleid, meer zicht op wat er

enkele bijeenkomsten om concreet met

ook daadwerkelijk worden bereikt. Het

echt bij inwoners leeft en meer samenhang

elkaar aan de slag te gaan om de situatie

Kwaliteitskompas zelf kent zes stappen,

in en samenwerking met de uitvoering) en

van LHBTI’s te verbeteren en vraagstukken

maar omdat een goede voorbereiding de

maak duidelijk wat inwoners eraan kun-

in de gemeente samen aan te pakken.

kans op succes sterk bevordert, is hieron-

nen hebben (zoals meer gelegenheid om

der stap 0. Voorbereiding toegevoegd.

invloed te hebben op het beleid). Bespreek
met elkaar de consequenties: werken met

0. Voorbereiding op werken
met het Kwaliteitskompas

het Kwaliteitskompas betekent: anders
samenwerken, sturen op hoofdlijnen,

Goed voorbeeld

Werken aan het zichtbaar maken van

informatie vanuit de praktijk benutten

In Delft ging wethouder Hatte van

maatschappelijke effecten middels het

en ook anders meten. Dat heeft wellicht

der Woude enthousiast aan de

Kwaliteitskompas is voor de meeste ge-

ook invloed op subsidieregelingen en de

slag. Zij nodigde zelf organisaties

meenten en organisaties nieuw. Om er suc-

manier van verantwoorden. Maak duidelijk

uit en opende de eerste bijeen-

cesvol mee te kunnen werken, is het zaak

dat het proces van leren en verbeteren

komst. Hierdoor liet ze zien dat

om bij betrokkenen draagvlak te creëren.

centraal staat en tijd kost en consequenties

de gemeente Delft samen met de

heeft voor het proces. Wijs er ook op dat

betrokken partijen in gesprek wil

• Werk aan draagvlak

de gemeente de nieuwe aanpak in later

en samen wil werken aan LHBTI-

Ga na of er bij wethouder(s) en de ge-

stadium ook kan inzetten op andere be-

beleid en uitvoering.

meenteraad animo is om anders te gaan

leidsterreinen dan het LHBTI-beleid.

KWALITEITSKOMPAS

Zicht en grip op het sociaal domein

1. MONITORING & AMBITIES

2. MAATSCHAPPELIJK RESULTAAT

• Hoe gaat het met onze inwoners op het gebied van participatie,
eenzaamheid, armoede, etc.?
• Wat zijn onze politieke en beleidsambities?

• Wat willen we bereiken voor en met onze inwoners?
(over 3 jaar willen we dat onze inwoners ...)
• Welke indicatoren en instrumenten maken dit zichtbaar?

resultaten op niveau van lokale samenleving

GEMEENTE

INWONERS
AANBIEDER

4. INPUT KWALITEIT

3. ACTIVITEITEN

5. OUTCOME

• Hoe zorgen voorzieningen
voor kwaliteit?
• Gebeurt dat via scholing, kennis

• Welke activiteiten dragen bij aan
de gewenste resultaten?
• Hoe sluiten ze op elkaar
aan en hangen ze samen?
• Wie voert welke activiteiten uit?

• Boeken we resultaat met wat
we doen?
• Hoe maken we dat zichtbaar
met indicatoren en instrumenten
die tellen en vertellen?

en tools, organisatorische voorwaarden?

resultaten op voorzieningenniveau

6. VERBETERCYCLUS
• Zijn inwoners er beter van geworden?
• Wat gaat goed, wat kan beter en hoe dan?
© Movisie. Naar een voorbeeld van het Nederlands Jeugdinstituut.

Figuur 1 Het Kwaliteitskompas in beeld. © Movisie. Naar een voorbeeld van het Nederlands Jeugdinstituut.

***
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• Schep duidelijkheid over de begrippen

vraagstukken in je gemeente. Er is vaak

duiden. Kloppen ze met het beeld dat

al het nodige bekend uit monitors2,

de betrokken organisaties en inwoners

onderzoeken en zogeheten gebiedsscans.

hebben? Waar zitten verschillen?

acceptatie’ of ‘sociale veiligheid’ te horen.

Bekijk de informatie goed en vraag

Leg de verzamelde informatie en

Het is van belang precies te weten hoe

zo nodig aanvullende informatie

meningen naast de beleidsvisie van

deze begrippen samenhangen en welke

en toelichting bij degenen die de

de gemeente op LHBTI-beleid, en/of

betekenis betrokkenen en belanghebben-

onderzoeken hebben gedaan, zoals de

inclusiebeleid. Strookt de informatie over

den aan dergelijke temen hechten. Streef

GGD. Ook andere organisaties zoals het

de staat van de gemeente en inwoners

daarom naar een helder begrippenkader

bureau discriminatiezaken beschikken

met die beleidsvisie en politieke agenda

en een ‘gemeenschappelijke taal’.

vaak over nuttige informatie en cijfers.

of vragen die om bijstelling?

1. Monitoring en ambities

Betrek ook ervaringen van inwoners.

• Samen ambities (her)formuleren

Bij stap 1 van het Kwaliteitskompas doe

Want verhalen van inwoners zeggen

In beleidsstukken of coalitieakkoorden zijn

je concreet twee dingen: informatie

soms nog meer dan cijfers en feiten uit

soms al ambities te vinden. Maar op basis

verzamelen en duiden, en samen met alle

rapporten. Sommige gemeenten maken

van de verzamelde informatie en inzichten

betrokkenen formuleren welke positieve

gebruik van een digitaal panel om

in stap 1 kunnen betrokken deze ambitie

veranderingen je wilt realiseren.

inwoners te bevragen. Enkele gemeenten

nog eens onder de loep nemen en zo no-

hebben een Pink Panel waarin ze LHBTI-

dig herformuleren. Een ambitie is eigenlijk

inwoners in de gemeente vragen kunnen

een doel op hoofdlijnen. Organiseer

voorleggen (zie kader rechtsonder).

hiertoe een gemeenschappelijke sessie

en termen die je gebruikt
In de ontwikkeling van beleid voor LHBTI’s
zijn heel vaak begrippen als ‘sociale

• Monitoren: informatie verzamelen en
duiden
Zoek informatie over hoe het gesteld is

met de betrokken actoren/ partijen. Door

met LHBTI’s in de gemeente. Voelen zij

Maak een overzicht van de verzamelde

uitwisseling van informatie, ervaringen

zich geaccepteerd? Welke problemen

informatie voor alle betrokkenen. In een

en inzichten wordt steeds helderder wat

ervaren zij? Verzamel zo veel mogelijk

gezamenlijke sessie kun je alle informatie

de gezamenlijke ambities zijn en welke

informatie over LHBTI en LHBTI-

en gegevens vervolgens bekijken en

resultaten de betrokkenen voor ogen

Sociale acceptatie

Monitoren

Pink Panel

Een veelgehoorde term in het

Een tip voor het verzamelen van

Bureau Discriminatiezaken

kader van LHBTI-beleid is sociale

meer informatie over LHBTI - als

Kennemerland zet al 10 jaar

acceptatie. Ga met elkaar in

dit nog niet is gebeurd - is om de

een pink panel uit naar de

gesprek over wat je daaronder

GGD in je regio te vragen om de

veiligheidsbeleving van LHBTI’s

verstaat. De volgende hulpvragen

landelijke standaardvragen over

in de regio Haarlem. Dat levert

kunnen hier helderheid in brengen

seksuele en genderdiversiteit mee

interessante inzichten op,

• Welke woorden associeer je met

te nemen in hun monitoronder-

bijvoorbeeld dat het gevoel van

zoeken. Denk bijvoorbeeld aan de

veiligheid bij LHBTI’s gestegen

het begrip ‘sociale acceptatie’?
• Richten we ons op sociale

Gezondheidsmonitor volwassenen

is, maar bijvoorbeeld ook dat

acceptatie in het algemeen of

en ouderen, de Gezondheidsmoni-

de meerderheid, 56% van de

richten we ons op specifieke

tor Jeugd, lokale monitoren rond

respondenten, het eens is met

deelterreinen zoals in de buurt,

leefbaarheid, veiligheid en welzijn

de stelling dat zij gemakkelijker

op straat, bij sportverenigingen

en de Leefstijlmonitor van het

geaccepteerd worden als zij zich

of op scholen?

RIVM.

niet te opvallend gedragen als

• Richten we ons op specifieke

homo- of biseksueel.

doelgroepen binnen
LHBTI-gemeenschap?
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hebben. Bij het formuleren van ambities

voorbeeld is te zien in figuur 2 op blz. 8)

is van belang voor ogen te houden dat de

Vervolgens bepalen de partijen waaraan

inspanning gericht is op een positief resul-

straks te zien is dat het gewenste resultaat

taat voor LHBTI-inwoners in de gemeente.

is bereikt. Waaraan kunnen ze bijvoor-

Hulpvragen om
maatschappelijk
resultaat te formuleren

Zo’n ambitie zou kunnen luiden: ‘LHBTI’s

beeld zien dat LHBTI’s zich sociaal meer

• Wat is de uitdaging voor

in onze gemeente voelen zich veilig

geaccepteerd voelen?

het bevorderen van sociale

en gesteund en zijn weerbaar’. Of: ‘In
onze gemeente kunnen LHBTI-inwoners

acceptatie?
• Formuleren van maatschappelijk resul-

rekenen op een sociaal veilige omgeving.’

taat: wat wil je gezamenlijk bereiken?

Of: ‘LHBTI’s in de gemeente moeten zich

Het gaat hier dus om het vertalen van de

binnen de komende collegeperiode veilig

maatschappelijke ambities naar concrete

voelen om openlijk LHBTI te zijn’.

maatschappelijke resultaten of effecten.
Doe dat op basis van de analyse van de

2. Maatschappelijk resultaat

• Wat zie je als te bereiken
resultaat en wat is er als dat
bereikt is?
• Wat is er dan anders voor
inwoners dan nu?
• Over 3 jaar willen we dat
LHBTI-inwoners zich...

huidige situatie.

Bij stap 2 vertalen de partijen met elkaar

• Richten we ons op specifieke

de algemene ambities uit stap 1 naar een

Formuleer het maatschappelijk resultaat

doelgroepen binnen de

concreet maatschappelijk resultaat. De

in een gezamenlijke sessie met de betrok-

LHBTI-gemeenschap?

betrokkenen vragen zich af: wat willen

ken organisaties en inwoners. Resultaten

we voor LHBTI’s in de gemeente over

kunnen op algemeen niveau worden

een aantal jaar bereikt hebben? Om dit

geformuleerd of voor deelterreinen, zoals

concreet te maken, stellen ze een doelen-

sport, onderwijs en zorg of een specifieke

boom op met hoofd- en subdoelen (een

doelgroep zoals 65-plussers.

Goed voorbeeld: Delft werkt aan sociale acceptatie LHBTI’s
De gemeente Delft heeft samen met lokale partners een Actieplan Regenbooggemeente 2019-2020 opgesteld. Hiertoe
organiseerde Delft een drietal werksessies. In de eerste twee sessies bogen de betrokken organisaties zich over de term
‘sociale acceptatie’. Dit omdat het realiseren daarvan als de voornaamste ambitie gezien wordt. De betrokken partijen
keken ook hoe het nu met de sociale acceptatie van LHBTI’s in de gemeente gesteld was. Daarvoor maakten ze gebruik van
verschillende bestaande gegevens, zoals de gemeentelijke Omnibusenquête en gegevens van JGZ en GGD. Mede op basis van
deze informatie werd ervoor gekozen om de activiteiten te richten op de beleidsterreinen onderwijs, sport en welzijn.
Vervolgens besprak men samen wat er onder sociale acceptatie moest worden verstaan en waaraan je het kunt aflezen als de
sociale acceptatie van LHBTI’s toeneemt. Delft kiest voor twee invalshoeken of subdoelen van sociale acceptatie: versterken
van de weerbaarheid van LHBTI’s en versterken van sociale acceptatie door de omgeving. Sociale acceptatie door de
omgeving werd als volgt gedefinieerd: ‘Het uitkomen voor een LHBTI-identiteit maakt geen verschil voor de manier waarop
je door je omgeving benaderd wordt.’ Of zoals sommigen het verwoorden: ‘Niemand reageert negatief óf positief op het feit
dat je LHBTI bent, het is normaal.’ Bij weerbaarheid gaat het er in Delft om dat LHBTI’s het gevoel hebben dat ze er mogen
zijn, en dat zij zelfverzekerd zijn over hun seksualiteit en genderidentiteit.
In de volgende sessies werd besproken welke activiteiten betrokkenen gingen inzetten om te werken aan de subdoelen
en hoe de gemeente dit wilde gaan monitoren. Al deze elementen zijn vastgelegd in een Actieplan dat met begroting in
februari 2019 is vastgesteld door het College van B&W.

***
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Tips voor het
formuleren van
een helder
maatschappelijk
resultaat

Voorbeelden van maatschappelijk resultaat
Een goede hulpvraag voor het formuleren van het maatschappelijk resultaat
is: ‘Wat willen we dat we over vier jaar voor onze inwoners hebben bereikt?’
Een aantal voorbeelden van wat dat zou kunnen zijn:

• Het maatschappelijk resultaat
gaat altijd over inwoners, je wilt
namelijk een resultaat zien voor
de inwoners van je gemeente.
• Formuleer het maatschappelijk
resultaat zo SMART mogelijk
(specifiek, meetbaar, acceptabel,
realistisch en meetbaar).
• Zorg ervoor dat er een beweging

• Over 4 jaar vindt driekwart van de LHBTI-inwoners in de gemeente zich meer
sociaal veilig dan nu.
• Over 4 jaar voelt meer dan de helft van de LHBTI’s zich vrij om in de publieke
ruimte uiting te geven aan hun seksuele voorkeur.
• Over 4 jaar voelt de helft van de LHBTI-leerlingen dat de sociale acceptatie
op scholen is vergroot.
• Over 4 jaar voelt 40% van 65 plus–LHBTI’s zich meer geaccepteerd in
zorginstellingen.

zichtbaar is, je wilt immers een
verandering realiseren.

7

***

LHBTI’s worden sociaal geaccepteerd

LHBTI’s voelen zich veilig

LHBTI’s zijn weerbaar

Samenleving is inclusief
en sluit LHBTI’s niet uit

Inwoners accepteren
LHBTI’s

LHBTI’s ontmoeten
elkaar

LHBTI’s beschikken over
copingstrategieën

Organisaties in zorg
en welzijn zijn inclusief

Er is een positieve
atmosfeer voor LHBTI’s

LHBTI’s tonen meldingsbereidheid bij incidenten

LHBTI- ambassadeurs
en rolmodellen zijn
zichtbaar

Gemeente toont
inclusiviteit

Inwoners benaderen
LHBTI’s zoals ze andere
inwoners benaderen

LHBTI’s en hun
vertegenwoordigers
uiten zich

etc

Figuur 2 Voorbeeld van een doelenboom.

• Maken van een doelenboom
Hier gaat het om het uitsplitsen van het

gaan nadenken over hoe straks kan

meldingsbereidheid bij incidenten te

beoogd maatschappelijk resultaat in

worden nagegaan of de subdoelen

meten, of bijvoorbeeld toename van het

subdoelen. Door het opstellen van een

zijn gerealiseerd. Benoem indicatoren

aantal GSA’s (Gender Sexuality Alliances)

doelenboom krijgen de betrokkenen meer

bij de subdoelen (laagste laag in de

op scholen om iets te kunnen zeggen

grip op de hiërarchie van de doelen die

doelenboom) waaraan je kunt zien

over het subdoel ‘positieve atmosfeer

de partners nastreven en hoe zij naar het

dat de subdoelen straks zijn behaald.

voor LHBTI’s’. Het kan raadzaam zijn om

vraagstuk kijken. Het is een goed hulp-

Deze indicatoren moeten gemonitord

bij het kiezen van de indicatoren een

middel om het vraagstuk ‘op te knippen’

worden, zodat zichtbaar wordt of er

specialist te betrekken, zoals een data-

in onderdelen, waarbij de lager geleden

een beweging plaatsvindt. Bekijk in

analist van de gemeente.

doelen bijdragen aan het erboven gelegen

bestaande monitors of deze indicatoren

doel. Soms bestaat de doelenboom uit 2

al worden gemeten. Kies in een gemeen-

Behalve de gebruikelijke manieren van

en soms uit 3 lagen. Let op dat je het niet

schappelijke sessie met actoren de best

meten, bijvoorbeeld via vragenlijsten en

te ingewikkeld maakt: beperk je tot

passende indicatoren en zoek naar

belevingsonderzoeken zijn er ook andere

2 à 3 subdoelen.

monitors waaruit je de indicatoren kunt

manieren van monitoren en meten.

opnemen. De invulling daarvan kan sterk

(Zie kader Anders monitoren).

• Afspreken hoe je gaat meten of de
doelen en subdoelen worden bereikt

***

verschillen. Te denken valt aan cijfers van
het aantal meldingen van discriminatie

Als de doelenboom is opgesteld, is

bij antidiscriminatiebureaus door

het zaak om met betrokkenen te

LHBTI’s om het subdoel ‘LHBTI’s tonen
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Anders monitoren
‘Monitoring in het sociaal

Regio Gelderland-Zuid onderzoekt effectiviteit
van SchoolOUT

domein, zo kan het ook!’ is een

Nijmegen biedt sinds 2001 het programma SchoolsOUT aan op middelbare

toegankelijke handreiking met

scholen. SchoolsOUT maakt op schoolniveau gebruik van de werkwijze van

uiteenlopende alternatieve

de effectieve ‘Gezonde School-aanpak’. De pijlers van deze aanpak: beleid en

manieren om te monitoren.

regelgeving, educatie, zorg, signalering en begeleiding en zichtbaarheid.

Vaak kiezen gemeenten en

Scholen kiezen zelf hun activiteiten en deze versterken elkaar en dragen bij

organisaties voor vragenlijsten

aan het doel.

en meetinstrumenten die
veel administratieve lasten

Essentie is dat scholen op een structurele en samenhangende manier proberen

meebrengen. Maar het kan ook

om homonegativiteit te verminderen en homopositiviteit te bevorderen.

op een meer speelse manier: haal

Op basis van onderzoek van de GGD Gelderland-Zuid heeft de gemeente

bijvoorbeeld verhalen op bij LHBTI-

Nijmegen inzicht in de effecten van het programma. De GGD doet elke 4 jaar

inwoners, of maak samen met

onderzoek met een elektronische vragenlijst (Gezondheidsmonitor Jeugd). De

betrokkenen een buurtfilm.

resultaten geven inzicht in de mate van tolerantie ten aanzien van homoseksualiteit. Uit het onderzoek in 2015 blijkt een significante verbetering ten opzichte

Kijk op movisie.nl/monitoring in

van 2003, 2007 en 2011 en ook een betere score vergeleken met regio’s en

het sociaal domein/Zo kan het ook!

scholen waar geen SchoolsOut is uitgevoerd.
Meer informatie: www.schoolsoutweb.nl.

3.	Welke activiteiten dragen
bij en wie voert ze uit?
Bij stap 3 bespreken de betrokken

‘Gedeeld eigenaarschap en samenwerking is essentieel
in deze fase’

partijen met elkaar welke activiteiten
ze uitvoeren en moeten uitvoeren om
het gewenste maatschappelijk resultaat
dichterbij te brengen, denk bijvoorbeeld
aan het houden van een postercampagne, tellen van klachten of trainen van

maatschappelijke partners zoals het

ze op elkaar aan en versterken ze elkaar?

coaches op sportverenigingen. Voor een

COC, scholen, welzijnsorganisaties,

En draagt het geheel aan activiteiten bij

optimaal resultaat is goede samenwer-

antidiscriminatiebureaus, politie,

aan de verandering die de betrokkenen

king tussen organisaties en afstemming

bedrijfsleven.

met elkaar voor ogen hebben? Bouw met

van activiteiten cruciaal.

elkaar een logica op van hoe activiteiten
Het gaat meestal om een combinatie van

op elkaar moeten aansluiten (keten) en

• Coördineren en afstemmen

formele en informele, langer lopende

met elkaar samenhangen (integraal). Op

Vaak worden in het kader van

en nieuwe activiteiten. Om het resultaat

die manier ontstaat een gezamenlijke

LHBTI-beleid of inclusiebeleid

dichterbij te brengen, is het zaak om

aanpak waarbij de activiteiten niet los van

al uiteenlopende activiteiten

de activiteiten in kaart te brengen. Wat

elkaar worden uitgevoerd, maar in samen-

uitgevoerd door heel verschillende

dragen ze bij, in het licht van het geformu-

hang en op een voor inwoners logische en

partijen in gemeenten: burgers of

leerde maatschappelijk resultaat? Sluiten

samenhangende manier.
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Beïnvloeden sociale norm: LHBTI’s ervaren dat iedereen ertoe doet en meetelt

LHBTI‘s zijn zichtbaar

Inwoners ervaren dat de gemeente
hierin een voorbeeldfunctie uitstraalt

LHBTI‘s zijn sociaal geaccepteerd

Voldoende ontmoetingsplekken

Klachtenbehandeling

Commitment ophalen verklaring

Postercampagne

Agenderen communicatie (gemeente)
naar onderwijs, zorg/ welzijn

Adviseren en trainen
(verenigingen/ eigen mensen)

Uitstraling gemeente

Samenwerking welzijn/zorg

Festivals

Zebrapad & vlaggen
Voorlichting
Ambassadeurs

Communicatie zichtbaarheid/
Website Gemeente Haarlem
Figuur 3 In de gemeente Haarlem hebben de partijen die bij LHBTI zijn betrokken een overzicht gemaakt van activiteiten (roze kaders)
die bijdragen aan gestelde doelen (blauw en rose). Bovenstaande doelenboom is iets aangepast om als goed voorbeeld te dienen.

4. Input kwaliteit van
activiteiten en
voorzieningen

organisatorische voorwaarden, zoals tijd
en middelen. Per activiteit en voorziening
kan de behoefte verschillen.

Bij stap 4 staat centraal dat betrokkenen

In het kader van het vergroten van

met elkaar overeenstemming bereiken

Pijlers van kwaliteit

de acceptatie van LHBTI’s worden

over wat nodig is om de activiteiten

Om kwalitatief hoogwaardig te kunnen

geregeld voorlichtingen, trainin-

goed uit te voeren en de beschikbare

werken, kunnen de volgende zaken van

gen en workshops georganiseerd.

activiteiten en voorzieningen optimaal

belang zijn:

Maar dergelijke activiteiten kun-

te laten presteren, zodat LHBTI-inwoners

• Gebruik maken van inzichten in

nen ook averechts werken. Steeds

er zo veel mogelijk baat van zullen heb-

‘wat werkt’: effectieve aanpakken,

meer voorlichtingsgroepen, anti-

ben. Uitgangspunt van deze stap is dat

interventies en tools.

discriminatie- en trainingsbureaus

kwalitatief goede activiteiten en voorzieningen nodig zijn om te komen tot het
gewenste maatschappelijk resultaat. Wat

***

Optimale impact bij
LHBTI-voorlichting

• Inzetten op passend geschoolde/

willen daarom weten: wat werkt?

getrainde professionals, vrijwilligers

Om vrijwilligers en professionals

en ervaringsdeskundigen.

daarbij te ondersteunen heeft

kunnen aanbieders van activiteiten aan de

• Bij de opdracht aansluitende organi-

voorkant (input) doen om goede kwaliteit

satorische voorwaarden zoals aantal

optimal impact’ uitgebracht, een

te leveren? En wat hebben zij nodig om

professionals, caseload, ruimte voor

vertaling van kennis uit ongeveer

kwalitatief goed werk te kunnen leveren?

professionals, materiële middelen,

400 wetenschappelijke studies.

Het gaat hier om professionele vaardighe-

genoeg tijd en geld, bekendheid bij

Kijk op www.movisie.nl/artikel/

den, kennis over wat werkt maar ook om

inwoners, et cetera.

optimale-impact-lhbti-voorlichting
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Resultaten van
concrete activiteiten

Verbeterplan

Voorbeelden van resultaten van

zich ten doel gesteld dat haar LHBTI-inwoners zich sociaal meer geaccepteerd

concrete activiteiten:

en veilig gaan voelen. Om dat voor elkaar te krijgen besluiten gemeente en

• Door een postercampagne zijn

partners te stimuleren dat er ontmoetingsbijeenkomsten worden georganiseerd

Een voorbeeld van leren en verbeteren is het volgende. Een gemeente heeft

LHBTI`s meer zichtbaar in de

tussen LHBTI’s. De gemeente maakt het financieel mogelijk, organisaties orga-

gemeente.

niseren de bijeenkomsten. Na afloop wordt aan LHBTI-inwoners gevraagd of

• Een training van voetbalcoaches
leidt tot minder gescheld met

de ontmoetingen hebben bijgedragen aan hun gevoel van veiligheid. Voor een
deel van de deelnemers blijkt dat zo te zijn.

‘homo’ op het voetbalveld, waardoor LHBTI’s op de sportclub een

Voor een ander deel niet: de ontmoetingen vonden niet plaats op een als

prettiger atmosfeer ervaren.

prettig en veilig ervaren locatie, en veel LHBTI-inwoners waren niet op de

• Het aanleggen van een re-

hoogte van de bijeenkomsten. In een vervolgplan, verbeterplan, wordt een

genboog-zebrapad maakt dat

andere locatie gekozen en worden andere, meer specifieke mediakanalen

LHBTI’s ervaren dat de gemeente

ingezet om LHBTI-inwoners op de hoogte te stellen.

een voorbeeldfunctie vervult.

5.	Outcome: resultaten
van voorzieningen en
activiteiten
Als de activiteiten zijn uitgevoerd en de

zetten en niet te snel conclusies te trekken

Een veel gehoord bezwaar tegen het

als het gewenste effect niet is bereikt.

gebruik van hierboven genoemde

Bespreek dit dilemma met elkaar en maak

meetinstrumenten is dat het afnemen en

langetermijnafspraken.

interpreteren ervan veel tijd kost en voor

voorzieningen hun werk doen, is het tijd

zware administratieve lasten zorgt. Maar

om ze te evalueren: wat hebben ze opge-

Er zijn in het sociaal domein allerlei

er zijn ook alternatieven, zoals eerder

leverd? Je wilt immers weten of de verrich-

monitoringsinstrumenten beschikbaar.

hierboven is aangegeven (zie kader

te inspanningen het gewenste resultaat

Movisie publiceerde eerder de hand-

Anders monitoren’ op blz. 9).

hebben opgeleverd voor de doelgroep.

reiking ‘Gemeentelijke monitoren en

Bovendien spreekt de gemeente ‘aan de

LHBTI’.2 De publicatie maakt duidelijk

6. Leren en verbeteren

voorkant’ in contracten met gesubsidi-

hoe gemeenten de leefsituatie en

Deze laatste stap is gericht op het geza-

eerde organisaties af wat de opbrengst

eventuele problemen van burgers kun-

menlijk formuleren van verbeteracties.

zal zijn van activiteiten en voorzieningen

nen monitoren. Er zijn veel verschillende

De opgehaalde verhalen en cijfers van

en waaraan dat straks af te lezen zal zijn.

monitoren, bijvoorbeeld de veiligheids-

de evaluatie in stap 5 laten een bepaald

Het gaat hier voor de duidelijkheid niet

monitor. Deze monitor neemt het rijk

beeld zien. Het is belangrijk dit te analyse-

om maatschappelijk resultaat, maar om

landelijk af, maar gemeenten hebben

ren. Herken je het beeld? Hoe verklaar je

outcome op een concreter niveau.

de mogelijkheid zich ‘in te kopen’ en

het? Wat gaat al goed en moet behouden

de monitor onder meer burgers te laten

blijven, en wat kan beter? Verbeteracties

afnemen. Ook is er de mogelijkheid om

kunnen gaan over: andere inzet van acti-

vragen toe toevoegen. De landelijke

viteiten, het verbeteren van activiteiten,

Ga in overleg met aanbieders en be-

veiligheidsmonitor vraagt sinds 2012

het beter laten aansluiten van activiteiten

spreek hoe zij de resultaten in beeld

ook naar de seksuele oriëntatie van de

op elkaar- of het bijstellen van de beleids-

willen brengen. Realiseer je overigens

respondent. Daarmee zijn er nu gegevens

ambitie, het maatschappelijke resultaat en

dat het effect van activiteiten vaak niet

over LHBTI-burgers uit een represen-

onderliggende doelen. Dit alles uiteraard

direct zichtbaar zal zijn. Soms is dat pas

tatieve steekproef van de Nederlandse

in het licht van de vraag: zijn LHBTI’s door

na geruime tijd het geval. Gedragsver-

bevolking. Deze cijfers tonen aan dat

de activiteiten en het werk van voorzie-

andering is een lastig en taai proces.

LHBTI’s veel vaker het slachtoffer worden

ningen een stap verder gekomen wanneer

Belangrijk is daarom om kleine stapjes te

van allerlei vormen van criminaliteit.

je kijkt naar het hoofddoel?

• Manieren om de resultaten zichtbaar
te maken
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Tot slot

• Strategie om te leren en verbeteren

Realiseer je dat uitkomsten niet altijd

De stap leren en verbeteren kan op

positief zullen uitpakken. Negatieve

verschillende manieren worden gezet.

conclusies over het resultaat kunnen voor

Een optie is om een bijeenkomst te

aanbieders als bedreigend worden erva-

In deze handreiking is geschetst hoe

organiseren, samen met aanbieders van

ren, omdat ze vrezen dat hun activiteit

gemeenten, samen met maatschappelijke

voorzieningen en activiteiten. Betrok-

niet meer zal worden ingekocht. Het is

partners en inwoners, aan de hand van

kenen gaan met elkaar in gesprek en

zaak om dit gevoel van onveiligheid zo

het Kwaliteitskompas gericht en structu-

delen wat zij hebben gedaan en bereikt

veel mogelijk te vermijden en te bena-

reel kunnen samenwerken aan effectief

en reflecteren daarop: wat ging goed, en

drukken dat vele factoren het resultaat

LHBTI-beleid. De praktische ervaring met

waarom en wat kan beter?

bepalen en deze stap niet bedoeld is om

het werken aan dit thema aan de hand

‘af te rekenen’ maar om te begrijpen en

van het Kwaliteitskompas is nog beperkt.

het in de toekomst beter te kunnen doen.

Movisie wil de komende jaren de inzet

Het is ook mogelijk om het gesprek eerst
afzonderlijk binnen de organisatie die de

van het Kwaliteitskompas stimuleren,

activiteit uitvoert te laten plaatsvinden.

Kijk bij het duiden van cijfers en resul-

concrete praktijkervaringen die ermee

Maar de vervolgstap: samen in gesprek

taten ook nadrukkelijk naar wat goed is

worden opgedaan volgen, en opgedane

met alle stakeholders – maatschappelijke

gegaan en waardeer dat. Onderzoek te-

inzichten delen met gemeenten en hun

partners, gemeente en inwoners – mag

genvallende resultaten en voer een goed

maatschappelijke partners.

niet uitblijven, omdat het geheel van

gesprek over wat beter kan.

activiteiten en voorzieningen bijdraagt
aan het maatschappelijk resultaat. En

Na deze stap heb je de hele cyclus door-

bovendien geldt: velen weten meer

lopen. Je begint dan eigenlijk weer van

dan een.

voren af aan bij stap 1.

Eindnoten
(1) Het programma Regenboogsteden wordt gefinancierd door het ministerie van OCW.
(2) Handreiking gemeentelijke monitoren en LHBTI, Movisie 2018, Else Boss en Ceronne Kastelein:
zie www.movisie.nl/publicatie/gemeentelijke-monitoren-lhbt.
(3) Het Kwaliteitskompas is oorspronkelijk ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut. Omdat ieder werkveld zijn specifieke
kenmerken heeft, heeft Movisie het Kwaliteitskompas doorontwikkeld en specifiek gemaakt voor gemeenten en de aanpak van
sociale vraagstukken. Het Kwaliteitskompas kun je inzetten om samenwerking rondom een vraagstuk te bevorderen, effecten
zichtbaar te maken en is vooral ook bedoeld om van elkaar te leren. Het is een samenwerkingsmodel.
(4) Gegevens over LHBTI-vraagstukken zijn te vinden in allerlei monitors.
Op www.movisie.nl/publicatie/gemeentelijke-monitoren-lhbt treft u hiervan een overzicht.
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