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Wij in de Wijk 3
Werken aan sociale samenhang in buurten en wijken
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Woord vooraf

Hoe bereik je dat in wijken, buurten en streken mensen prettig 
samenleven en naar elkaar omkijken, ook naar medebewoners in 
een kwetsbare positie? 

In het project Wij in de Wijk zoekt Movisie naar antwoorden op 
deze vraag. Onlangs publiceerden we een derde casusbundel, Wij 
in de Wijk 3, met een beschrijving van negen initiatieven, overal in 
het land. 

Nadruk op bonding
In de vorige twee bundels Wij in de Wijk 1 en 2 zetten we brid-
ging sociaal kapitaal centraal: het slaan van bruggen naar andere 
groepen en individuen. Dit jaar focusten we ons met Wij in de Wijk 
3 op initiatieven die zijn gericht op bonding: het samenbinden 
van mensen die zich in elkaar herkennen of een bepaald belang 
delen. De reden is dat wij in ons project Wij in de Wijk steeds vaker 
de positieve kanten van bonding ontdekten. Waar mensen elkaar 
kunnen opzoeken op basis van wat ze bindt, wordt het contact 
makkelijker, is er sneller begrip en herkenning. De beschutting van 
de eigen, herkenbare groep is voor menigeen zelfs noodzaak om 
staande te blijven. En het blijkt voor velen een basis voor persoon-
lijke groei en ontwikkeling, waardoor men beter zijn plek weet te 
vinden in buurt en wijk én overbruggende contacten met anderen 

kan maken. Anders gezegd: bonding is in veel gevallen zelfs een 
voorwaarde om te komen tot bridging, het slaan van bruggen naar 
andere groepen en individuen.

Aparte hoofdstukken
Naast de verzamelbundel Wij in de Wijk 3, met negen casussen, 
een inleiding en een reflectie, brengen we de casussen deze keer 
ook als losse hoofdstukken uit. Hiermee beantwoorden we aan de 
vraag die betrokkenen van enkele initiatieven ons hebben gesteld. 
Bovendien hopen we met een gerichte verspreiding in gemeente 
en regio waar ze worden uitgevoerd, extra aandacht te genereren 
voor deze waardevolle en leerzame initiatieven. Het voorliggende 
hoofdstuk beschrijft HolyBe, Online platform voor jonge, christe-
lijke LHBTI’s.

In 2022 trekken we opnieuw het land in, op zoek naar initiatieven 
die linksom of rechtsom bijdragen aan het versterken van de soci-
ale cohesie in buurten en wijken. Het resultaat zullen we opnieuw 
samenbrengen in een bundel, waarmee we ons project Wij in de 
Wijk afsluiten.

Judith Jansen, projectleider van Wij in de Wijk 

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2021-11/Wij%20in%20de%20wijk%20%28deel%203%29.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2021-11/Wij%20in%20de%20wijk%20%28deel%203%29.pdf
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Inleiding
Over het belang van zelforganisatie

de anderhalvemetersamenleving naar de achtergrond te verdwij-
nen en mogen er weer handen worden geschud. Tot opluchting 
van velen die afhankelijk waren van het buurthuis, de sportkantine 
of het zaaltje bij de kerk voor hun contacten. 

De coronamaatregelen om het virus in te dammen zorgden niet 
alleen voor fysieke scheidingen, maar legden ook scheidslijnen 
bloot tussen groepen voor- en tegenstanders van vaccinatie. 
We werden ons binnen Movisie bewust van scheidslijnen tussen 
groepen die zich niet of maar moeizaam met elkaar laten 
verbinden. We hoorden vorig jaar in de leersessies met actieve 
inwoners, sociaal professionals, gemeentelijke beleidsmakers 
en experts dat er veel lokaal ongemak is over groepen die zich 
afschotten in een wijk en dat ‘inclusie’ het nieuwe adagium is 
binnen gemeenten. Er is angst voor polarisatie en terugtrekgedrag. 
Inclusie - leerden we - drukt het ideaal uit dat iedereen voor 
iedereen moet openstaan en in principe bereid moet zijn zich met 
anderen te verbinden. Aan het einde van deze derde reeks Wij in 
de Wijk-casussen concluderen we dat deze invulling van inclusie 
niet aansluit bij de alledaagse realiteit van het samenleven in 
wijken en dorpen. 

De realiteit van alledag is dat gelijkgestemden of groepen die 
op elkaar lijken of iets delen zich graag met elkaar omringen. 
Die behoefte lijkt in tijden van superdiversiteit, globalisering en 
technologisering eerder versterkt dan afgezwakt te worden. In 

Het afgelopen jaar zijn we in het kader van het meerjarige pro-
gramma Wij in de Wijk voor de derde keer met ons Movisie-team 
door Nederland gereisd en hebben we opnieuw initiatieven bezocht 
en beschreven waarin mensen zich met elkaar verbinden. Heel uit-
eenlopende mensen en situaties zijn we weer tegengekomen.

Terwijl we de verschillende plekken bezochten, werden we 
door een aantal rapporten van adviesraden gesterkt in de 
overtuiging dat plekken van verbinding ertoe doen. Onlangs 
publiceerde de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) 
de studie Ruimte maken voor ontmoeting (2021), terwijl de 
Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) een jaar eerder 
het advies uitbracht Toegang tot de stad, waarin ze publieke 
voorzieningen ‘de sleutel’ noemden voor goed functioneren 
in een stedelijke omgeving. In hetzelfde jaar publiceerde de 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) haar 
beleidsadvies Samenleven in verscheidenheid. Beleid voor de 
migratiesamenleving (2020), waarin opnieuw werd gewezen 
op het grote belang van een publieke sociale infrastructuur die 
mensen de kans geeft elkaar te ontmoeten. 

Maar ontmoeten was dit jaar net als vorig jaar geen vanzelfspre-
kendheid. De COVID-19-pandemie legde beperkingen op aan onze 
fysieke contacten met anderen, hoe vluchtig die soms ook zijn. 
Gelukkig ontdekten we de mogelijkheden van buitenruimten. Het 
bankje werd opeens een centraal ontmoetingspunt. Inmiddels lijkt 

Auteurs: Radboud Engbersen en Judith Jansen
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een complexe en voor velen onzekere wereld zoek je steun bij 
mensen die tot op zekere hoogte op jou lijken en waar je je veilig 
en vertrouwd bij voelt. Anders gezegd: in de casussen van onze 
derde reis staat de meerwaarde van ‘bonding’ centraal. Reis in 
deze derde bundeling met ons mee naar Groningen, Ede, Oss, 
Cranendonck, Delfgauw, Wageningen, Utrecht Zuilen, Den Haag 
en online ontmoetingsplek HolyBe. 

We berichten over initiatieven die juíst bijdragen aan een inclusieve 
wijk door een plek te bieden aan (kwetsbare) inwoners die op 
elkaar lijken. Het is iets diepmenselijks om gelijken op te zoeken, 
zoals stadssocioloog Beate Volker zegt. Het Engelse spreekwoord 
‘birds of a feather flock together’ drukt dat mooi uit. Met 
name kwetsbare inwonersgroepen hebben deze plekken nodig 
waar ze veiligheid en herkenning ervaren in een omgeving die 
hen vaak stigmatiseert. Zonder deze plekken lopen zij mensen 
met soortgelijke kenmerken of achtergrond niet tegen het lijf, 
waardoor iets noodzakelijks als een ‘thuis’ waar je saamhorigheid 
ervaart buiten bereik is. Een inzicht dat we ook al opdeden bij 
eerdere casusbundels, maar waar we nu voluit de spotlight op 
zetten in een tijd van een groeiende kloof tussen kansarme en 
kansrijke wijken. Iets waar 15 burgemeesters van grote steden 
recent aandacht voor vroegen in hun manifest Dicht de kloof. Wil 
een gemeente inclusieve wijken realiseren, dan betekent dat over 
de schroom of angst heenstappen om niet iedereen tegelijk te 
bedienen bij één activiteit. Zonder daarbij uit het oog te verliezen 
dat sommige groepen zich ook ten koste van elkaar kunnen 
verbinden. 

We staan daarbij ook stil bij het aanwezige bridging en linking 
sociaal kapitaal, omdat de mensen die op deze plekken onder 
elkaar willen zijn vaak niet hun deuren sluiten voor de buitenwe-
reld. We zagen dat juist een sterke thuisbasis leidt tot open deuren 
en daarmee tot meer empowermentkansen. Mensen pendelen dan 

tussen gelijkgestemden en anderen en instanties, tussen vertrouwd 
en nieuw, maar het begint bij mensen die op je lijken. 

Soms is leeftijd de verbindende achtergrond of een land van 
herkomst, zoals in het geval van stichting Asha dat zich richt 
op Hindoestaanse ouderen (Utrecht Zuilen) of POLKA, een 
plek van saamhorigheid voor Poolse vrouwen in het Haagse 
stadsdeel Segbroek. Soms zijn het simpelweg de buurtgrenzen die 
mensen binnen- en uitsluiten. KenHem Communities in Ede en 
Buurtpreventieteam Cranendonck zijn daar voorbeelden van. Of 
is het de dreiging van wegvallend woongenot dat buurtbewoners 
aaneensmeedt, zoals in het geval van Tegenwind Stijbeemden 
in Oss. In het geval van duurzaam wooncomplex Het Carré 
in Delfgauw is een ecologische spirituele levenshouding een 
verbindende factor, zoals dat ook voor een belangrijk deel het 
geval is bij Thuis Wageningen. Online platform HolyBe biedt een 
warme emancipatie plek voor christelijke LHBTI-jongeren. Ook 
huisregels van een buurthuis kunnen bepaalde groepen insluiten 
(en uitsluiten). Voor bezoekers van De Oude Bieb in Groningen is 
de koffie en thee gratis. Het zorgt ervoor dat de drempel laag is 
voor mensen met een kleine beurs. Die groep tref je daar dan ook 
in meerderheid aan. 

We ontdekten kortweg gezegd in deze derde ronde van Wij in de 
Wijk het belang van zelforganisatie als belangrijke bouwsteen van 
een lokaal inclusief beleid. Met de inkijkjes in de 9 wijkinitiatieven 
en de bijbehorende overkoepelende inzichten hopen we actieve 
inwoners, sociaal professionals en gemeentelijke beleidsmakers te 
inspireren om niet te streven naar inclusieve activiteiten, maar naar 
inclusieve wijken.

https://www.maatschappelijkealliantie.org/dicht-de-kloof/
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HolyBe
Online platform voor jonge, christelijke LHBTI’s Auteurs: Susan de Vries en Mellouki Cadat-Lampe
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HET INITIATIEF IN KORT BESTEK 

Deelnemers/ 
betrokkenen

• Het initiatief werd in 2018 bedacht door 5 jongeren. Momenteel zijn er 25 jongeren direct bij betrokken.
• Op de website staan in de rubriek ‘The Cloud’ 22 jongeren op de foto met voornaam en bijschrift ‘Uit de kast als 

homo’ of ‘Uit de kast als lesbienne’ en de opties daartussen zoals non-binair en aseksueel, bi of panseksueel.
• De website trekt gemiddeld 250 bezoekers per maand, vlogs worden gemiddeld 900 keer per maand bekeken.  

De meest bekeken vlog heeft 1.600 views (Homo op de Bible); de HolyBe YouTube-pagina kent 182 abonnees in 
juli 2021, er zijn 500+ volgers op Instagram account [holybenl] van HolyBe.

Context van 
het initiatief

• Van de mensen die eens per week of vaker naar de kerk gaan, is ongeveer 47% positief over homoseksualiteit, 
terwijl dit onder mensen die nooit naar de kerk gaan 77% is (Kuyper, 2018).

• Gelovige jongeren (onder de 25 jaar) hebben meer moeite met het accepteren van hun seksuele voorkeur dan 
jongeren die niet geloven.

• Voor meer informatie en achtergronden van LHBTI’s: zie Handreiking feiten en cijfers LHBTI’s en De positie van 
christelijke LHBTI’s versterken.

Landelijk online platform

ONLINE PLATFORM VOOR JONGE, CHRISTELIJKE LHBTI’S

https://www.holybe.nl/over-ons/
https://www.holybe.nl/vlog/homo-op-de-biblebelt/
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2021-03/Handreiking-LHBTI-Feiten-Cijfers-2021.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2021-03/Handreiking-christelijke-LHBTI%E2%80%99s-gemeenten-Movisie-lcc.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2021-03/Handreiking-christelijke-LHBTI%E2%80%99s-gemeenten-Movisie-lcc.pdf
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Op HolyBe.nl straalt de presentatie van de kerngroep verbondenheid uit. De christelijke jongeren vormen als het ware 
een kleurrijk en vrolijk veelkoppige wezen. Eenheid in diversiteit is de boodschap. Op dit online platform vloggen 
christelijke LHBTI-jongeren over hun leven, vragen waar zij mee worstelen en de zoektocht naar hun identiteit. Op 
HolyBe kunnen christelijke jongeren informatie en herkenning vinden over seksuele diversiteit en het geloof. Voor deze 
jongeren kan het door hun directe leefomgeving, onveilig voelen om te zijn wie ze willen zijn. HolyBe biedt een veilige 
plek waar zij antwoorden kunnen vinden op hun vragen en zich verbonden kunnen voelen met andere jongeren. 

Op HolyBe.nl durft bijvoorbeeld Gerard zijn verhaal te doen in een vlog: ‘Ik deed wat ik dacht dat God van mij 
verwachtte en ik dacht dat homoseksualiteit daarvan afweek. Ik kende niemand die homo was. Alles wat over 
homoseksualiteit op school, thuis en in de kerk werd gezegd was negatief. Daardoor dacht ik dat mijn gevoelens slecht 
waren.’ 

De uitdaging

Weerbaar tegen uitsluiting
Een gebrek aan informatie en acceptatie van LHBTI-jongeren in de 
eigen christelijke gemeenschap kan de behoefte versterken om in 
een veilige setting informatie en ervaringen uit te wisselen. Nega-
tieve opvattingen over LHBTI’s zijn binnen een deel van de christe-
lijke geloofsgemeenschap niet ongewoon. Gelovige jongeren heb-
ben meer moeite met het accepteren van hun seksuele oriëntatie 
ten opzichte van jongeren die niet geloven. De negatieve gevolgen 
hiervan worden versterkt als zij weinig contact hebben met de 
LHBTI-gemeenschap. Doordat deze jongeren opgroeien in een 
gelovige gemeenschap met een sterke bonding en sociale controle 
ervaren zij angst om te zijn wie ze willen zijn. Een toevlucht naar 
de online omgeving heeft voor deze doelgroep enorme waarde. 
Empowerment door online bonding vindt plaats: HolyBe maakt het 
mogelijk om zichtbaar te zijn en kracht te putten uit onderlinge 
uitwisseling. 

Wim van Maanen, initiatiefnemer van HolyBe: ‘Als jonge christen 
kon ik weinig informatie vinden over geaardheid. Op school kon ik 
er niet over praten en in mijn kerk voelde ik mij niet gehoord. Het 
internet gaf aan dat alles open en vrij kon zijn, maar ik vond geen 
antwoord op mijn vragen. Door mijn christelijke achtergrond ben 
ik anders opgevoed dan de gemiddelde jongere. Het hielp mij niet 
om een idee te krijgen hoe ik mijn leven als christelijke LHBTI vorm 
moest geven.' Zo ontstond het idee om HolyBe.nl op te richten. 
HolyBe is het eerste online platform dat zich specifiek richt op 
christelijke LHBTI-jongeren. Het platform is opgericht in samen-
werking met LCC+, een alliantie van christelijke LHBTI-organisaties 
die projecten uitvoert ten behoeve van de sociale acceptatie van 
LHBTI-personen in christelijke kring. 

Vrijwilliger Lindy Zimmer: ‘Jongeren zoeken hun vragen online op, 
het is een veilige en anonieme plek om antwoorden te vinden. Ze 
willen zelf iets ontdekken, op een manier waarbij niet direct een 
oordeel wordt geveld. Voor LCC+ was het een droom om deze 

https://www.holybe.nl/vlog/ik-kwam-erachter-dat-ik-homo-ben/
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plek te creëren. Een plek waar jongeren informatie kunnen vinden 
en waar ze vooral weten dat het oké is hoe en wie ze zijn’, beaamt 
Sanna de Boer, projectmanager bij LCC+. ‘Wij willen de zichtbaar-
heid van christelijke LHBTI’s vergroten met de boodschap: wij zijn 
christen én LHBTI, wij zijn er, het kan!’, aldus Zimmer.

In het verbinden van lotgenoten zit de kracht van HolyBe. Door de 
vlogs, het delen van ervaringen en ontmoetingen voelen jongeren 
zich verbonden. Zimmer: ‘Christelijke jongeren die worstelen met 
hun geaardheid kunnen zich alleen voelen. Door het vertellen van 
persoonlijke verhalen in de vlogs laten wij zien dat ze niet alleen 
zijn. Het maakt verschil als je weet dat je niet de enige bent.  
Samen sta je sterk.’

Deze collectieve kracht kun je aanwenden om je integratie in de 
algehele samenleving af te dwingen. Sta je sterk in je schoenen, 
dan ben je weerbaar tegen uitsluiting: je kunt anderen aanspreken, 
omstanders overtuigen en overhalen om je te erkennen. Je wint 
bystanders van je emancipatieproces. HolyBe streeft naar meer 
sociale acceptatie van LHBTI-jongeren in christelijke kringen. Het 
initiatief heeft een hybride emancipatorische kracht voor de jonge-
ren. Zij voelen zich ook in de echte wereld (offline) gesterkt om te 
zijn wie ze willen zijn. 

Het initiatief

Persoonlijke ervaringen delen
Wim van Maanen is een jonge christelijke homo. In 2018 gaat hij 
samen met LCC+ en een aantal andere jongeren om de tafel: wat 
is er mogelijk? Christelijke LHBTI-jongeren ervaren een enorme 
drempel om uit de kast te komen in hun eigen gemeenschap. Het 
gaat om gebrek aan acceptatie en sociale veiligheid. Wat is een 

veilige haven waar je wel geaccepteerd wordt? Het vertellen van 
persoonlijke verhalen door middel van vlogs lijkt een antwoord. 
De kern van het online platform HolyBe.nl is geboren. Het leverde 
direct ook de eerste uitdaging op, de zoektocht naar jongeren die 
wilden vloggen. ‘Via ons netwerk zijn we uiteindelijk ver geko-
men’, vertelt Wim. ‘We ontdekten dat jongeren wel onderdeel 
wilden zijn van het platform, maar dat het delen van een persoon-
lijk verhaal een stap te ver was. Vanuit angst voor de reactie van 
vrienden en familie. Dat geeft direct de urgentie aan van HolyBe: 
hoe doorbreken we deze schaamte?’ 

Ondersteuning
LCC+ werkt al jarenlang aan de sociale acceptatie van LHBTI’s 
in christelijke kringen. Zij bemiddelen en zorgen ervoor dat de 
directie Emancipatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (OCW) HolyBe ondersteunt. LCC+ krijgt middelen om 
HolyBe drie jaar te adviseren en financieren. ‘Vanuit onze expertise 
hebben we geholpen bij het opbouwen van het platform, zoals 
het opbouwen van de website en het zoeken van vrijwilligers. 
Uiteindelijk heeft onze ondersteuning als doel dat HolyBe 
zelfstandig kan gaan draaien’, aldus Sanna de Boer van LCC+.

Gemeenschapsgeld gaat, ondanks de scheiding van kerk en 
staat, indirect naar een initiatief uit religieuze kringen. Wordt de 
emancipatorische kracht van dit jongeren initiatief erkend door 
ambtenaren? Jongeren zitten veel online en het online platform 
HolyBe sluit goed aan bij hun belevingswereld. Er zijn signalen 
dat de sociale veiligheid van christelijke LHBTI’s minder is dan die 
van niet-christelijke LHBTI’s. Is het ministerie van OCW hierop 
ingesprongen vanuit een emancipatorische doelstelling? Feit is dat 
de directie Emancipatie de projectmatige activiteiten van LCC+ 
ondersteunt met middelen. HolyBe is daar één van de projecten 
van. We kunnen dit zien als een subsidiegebonden manier van 
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ondersteunen. Ondanks de scheiding tussen kerk en staat is er 
ruimte voor de overheid om emancipatorische initiatieven binnen 
religieuze gemeenschappen te ondersteunen.

Ruimte voor eigen invulling
‘Het idee was een website te maken over onderwerpen die jonge-
ren vaak googelen: mag ik christen en homo zijn? En dat via de 
vlogs de jongeren bij ons uitkomen. Denk aan vlogs over theolo-
gie, ervaringen of coming-out verhalen. Iedereen heeft een eigen 
onderwerp’, vertelt Zimmer. ‘Door de vlogs zien jongeren: hé, het 
kan anders en het is mogelijk dat ik niet aan het plaatje voldoe. 
Zo inspireer je jongeren om te kiezen voor wie ze zijn.’ Er is ruimte 
voor eigen invulling en spontaniteit. ‘We hadden geen ervaring 
met vloggen’, vertelt Van Maanen. ‘Het delen van onze vlogs met 
elkaar was spannend. Er ontstonden mooie gesprekken, dat zorgt 
voor onderlinge verbinding binnen het kernteam.’ 

Een social influencer: een online rolmodel
Zimmer ontwikkelt zich als een social influencer. Zij beheert het 
Instagramaccount van HolyBe. De aanhang groeit met ruim 500 
volgers. Binnen de gemeenschap van christelijke LHBTI-jongeren 
ziet Zimmer dat ze de functie van rolmodel kan vervullen. De invul-
ling van deze functie is een meerwaarde voor haar, persoonlijk 
én voor HolyBe als initiatief. Met het verbinden van HolyBe met 
sociale mediakanalen zoals Instagram, Facebook en YouTube staan 
de jongeren van HolyBe met de voeten in de klei van de digitale 
samenleving. ‘De vloggers van HolyBe hebben een proces van zelf-
acceptatie en ontdekking al doorlopen. Ze willen strijden voor een 
beter en veiliger klimaat voor andere jongeren’, licht De Boer toe.

Luisterend oor
De vrijwilligers van HolyBe bieden een luisterend (digitaal) oor en 
proberen individuele vragen via diverse kanalen te beantwoorden. 
‘Het gaat om het uitwisselen van ervaringen. Ik heb nog steeds 
contact met sommige jongeren. Als er een vraag binnenkomt, 
dan kijken we wie de vraag binnen het kernteam oppakt. We zijn 
geen psychologen of experts, maar we kunnen onze ervaringen 
delen. Jongeren zetten elkaar in hun kracht door naar elkaar te 
luisteren’, vertelt Van Maanen. ‘Ze willen graag dieper ingaan op 
hun persoonlijke situatie en hoe ze daarmee om kunnen gaan’, 
vertelt De Boer.

Omringende samenleving bereiken
Stapje voor stapje probeert HolyBe ook de omringende samenle-
ving te bereiken, met als doel sociale acceptatie van christelijke 
LHBTI-jongeren. De contacten die HolyBe vergaart via LCC+, 
vergroten de zichtbaarheid bij belangrijke maatschappelijke 
partijen. ‘Door LCC+ kunnen wij meespelen op grotere thema’s, 
bijvoorbeeld homoseksualiteit op school. Vanuit HolyBe kunnen wij 
iemand inzetten bij bijvoorbeeld het Regenboog verkiezingsdebat 
2021. Als platform vertegenwoordigen wij de stem van christelijke 
jonge LHBTI’s’, vertelt Van Maanen. Ook ouders worden meegeno-
men. ‘Ook ouders moeten we bereiken en informeren. Het gebeurt 
dat zij het niet accepteren of niet weten hoe ze ermee om moeten 
gaan. We willen ouders ondersteunen en handvatten bieden’, 
aldus De Boer. De contacten met belangrijke actoren in de directe 
omgeving van jongeren, zoals school en ouders, zijn noodzakelijk 
om ervoor te zorgen dat christelijke jongeren ook offline, in hun 
directe leefomgeving, kunnen zijn wie ze willen zijn. 

https://dezwijger.nl/programma/cocs-regenboog-verkiezingsdebat-2021
https://dezwijger.nl/programma/cocs-regenboog-verkiezingsdebat-2021
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De balans

Jongeren in hun kracht zetten
De vragen van jongeren komen binnen via het contactformulier en 
via Instagram. De kernteamleden nemen de tijd om deze vragen 
te beantwoorden, soms door elkaar face-to-face te ontmoeten. ‘Je 
probeert de jongeren in hun kracht te zetten. Wat is helpend voor 
jou? Door te luisteren en vragen te stellen, komen jongeren achter 
dingen en durven ze stappen te zetten. Dat bereiken we maar 
mooi met HolyBe’, aldus Van Maanen. ‘Eind vorig jaar kreeg ik een 
vraag van een 19-jarige jongen. Hij was vastgelopen in zijn leven. 
Hij had op dat moment een vriendin waar hij mee moest trouwen 
van de kerk en zijn familie, maar hij twijfelde over zijn geaardheid. 
Door onze gesprekken heeft hij de keuze gemaakt om de relatie 
stop te zetten. Mooi dat we als HolyBe daaraan kunnen bijdragen 
en dat hij zich hierdoor gesterkt voelde.’

Anonimiteit
HolyBe is uniek in zijn vorm, de anonimiteit is een belangrijk 
onderdeel. ‘Door de anonimiteit is het een laagdrempelige manier 
om te zien hoe andere christelijke LHBTI-jongeren ‘out & proud’ 
zijn’, vertelt Zimmer. Tegelijkertijd is het ook een uitdaging. Op 
HolyBe is er vooral sprake van het vergroten van onderlinge 
zichtbaarheid van christelijke LHBTI-jongeren. Jongeren worden in 
een veilige omgeving in hun kracht gezet, empowered. Het vraagt 
nog een stap om vanuit die kracht ook gesterkt te zijn om in de 
fysieke samenleving een verandering teweeg te brengen. De stap 
in die richting wordt gezet, namelijk door het organiseren van het 
offline HolyBe festival. Voor jongeren, vrienden en familie. Op deze 
manier spreken jongeren ook hun eigen omgeving aan en stapt de 
groep uit de anonimiteit. 

Interactie
HolyBe heeft als ambitie om meer interactie tussen de bezoekers 
te bewerkstelligen, zowel online als offline. ‘We willen ook een 
forum achter HolyBe bouwen waar jongeren met elkaar kunnen 
praten. Nog meer een community feeling creëren’, vertelt De Boer. 
'LCC+ signaleert een behoefte bij jongeren om ook fysiek bij elkaar 
te komen. ‘Er is veel behoefte aan fysiek contact. Sommige jon-
geren zijn, mede door HolyBe, ook verder in hun proces. Online is 
eigenlijk meer voor het ontdekken en dit blijven voeden. Om daar 
verder in te gaan en gelijkstemden te vinden, is offline ontmoeting 
nodig.’

Zelfstandigheid
De subsidie voor HolyBe is tijdelijk. Vanaf januari 2022 moet Ho-
lyBe zelfstandig verder. Hiervoor is bekendheid nodig en partijen 
die HolyBe willen ondersteunen met middelen. Dat is nodig om te 
kunnen doorontwikkelen. De digitale samenleving ontwikkelt zich 
snel en deze snelheid vraagt continu om aansluiting. ‘Jongeren 
gaan steeds meer online leven, ook op SnapChat en TikTok. Het 
zou gaaf zijn als we daar nog meer stappen in kunnen zetten’, 
aldus Zimmer.

Reflectie

Bonding
Voor christelijke LHBTI-jongeren is er vaak geen sprake van een 
‘wij’. Het is een eenzame zoektocht met veel vragen waar zij in 
hun directe omgeving veelal geen antwoorden op krijgen. HolyBe 
biedt christelijke LHBTI-jongeren een plek waar zij zich verbonden 
kunnen voelen met gelijkgestemden. Door de persoonlijke verha-
len van de vloggers biedt het jongeren herkenning én erkenning 
in hun gevoel. ‘Je mag er zijn!’ Het vergroten van bonding sociaal 
kapitaal van christelijke LHBTI-jongeren is een grote winst van 

https://www.holybe.nl/contact/
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HolyBe. Vanuit een veilige online omgeving worden stappen gezet 
die aansluiting met de rest van de samenleving mogelijk maken. 
Eerst werken aan veiligheid en (zelf)vertrouwen in een digitale 
omgeving, voordat stappen naar buiten toe worden gezet. Zie 
daar de kracht van de digitale samenleving. Vervolgens biedt het 
kansen om ook offline dingen te veranderen in de eigen christelijke 
gemeenschap. 

Bridging 
Bridging sociaal kapitaal krijgt vorm doordat HolyBe een toeganke-
lijk online platform is. Hierdoor kunnen individuen van verschillen-
de sociale achtergronden, met name christelijke jongeren zonder 
LHBTI-achtergrond aansluiten. Online biedt de mogelijkheid om 
contacten aan te gaan die in echte leven minder makkelijk ont-
staan. De kracht die het online platform uitstraalt, biedt kansen om 
bruggen te bouwen naar andere maatschappelijke partijen, zoals 
christelijke scholen en kerken. 

Linking
Om hun stem aan de overkant van de brug te laten horen, weet 
HolyBe zich te verbinden en nemen zij als platform deel aan 
publieke debatten. Hierbij krijgt linking sociaal kapitaal vorm. De 
verbinding met het ministerie laat zien dat HolyBe, via interme-
diair LCC+, contact heeft met de systeemwereld, met bepalende 
actoren. HolyBe heeft nog een weg te gaan om zichzelf te verster-
ken en zelfstandigheid te bereiken. Het HolyBe festival is een mooi 
resultaat en een sterk moment voor het platform om bubbels in de 
samenleving te doorbreken en bruggen te bouwen. 

Ten slotte
HolyBe is een initiatief in opkomst, een verhaal van hoop en met 
een open eind. Een onlinegemeenschap die potentie heeft om ook 
offline jongeren met elkaar te verbinden. Met het einde van de 
LCC+ ondersteuning staat HolyBe op een kruispunt: de wil is er 
om het initiatief verder te versterken. Het kernteam laat zien een 
meerwaarde te bieden en het platform staat nu op het punt vol-
waardig te worden. Verwachting in 2021 is een succesvolle offline 
versterking van het platform. Hiertoe werd een groot zomerfestival 
georganiseerd op 28 augustus 2021 in de Metaalkathedraal van 
Utrecht. Eind 2021 moet HolyBe up and running zijn. Financieel 
ligt een punt van aandacht bij het garanderen van een klein bud-
get dat jaarlijks nodig is. De vrijwilligers kunnen een groot deel van 
het werk doen, omdat HolyBe geen directe kosten maakt. De toe-
komst staat niet vast, maar het staat vast dat HolyBe veel potentie 
en groeimogelijkheden heeft. 
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• Handreiking christelijke LHBTI’s
• Handreiking feiten en cijfers LHBTI’s

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2021-03/Handreiking-christelijke-LHBTI%E2%80%99s-gemeenten-Movisie-lcc.pdf
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