
De positie van lhbti+ 
personen met een 
beperking versterken
Lhbti+ personen met een beperking en hun behoeften zijn vaak onzichtbaar. 

Zij kunnen te maken krijgen met belemmeringen waar lhbti+ personen zonder 

beperking niet mee te maken krijgen. Gemeenten, organisaties, en sociaal 

professionals kunnen een bijdrage leveren aan het versterken van hun positie. 

Deze handreiking bevat kennis, tips en voorbeelden uit de praktijk om  

hen daarbij te helpen.

Handreiking lhbti+ emancipatie
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In deze handreiking

Inleiding
Lesbische, homoseksuele, bi+, transgender 

en intersekse (lhbti+) personen met een 

beperking krijgen vaak te maken met 

letterlijke en figuurlijke drempels waar 

lhbti+ personen zonder beperking niet 

mee te maken krijgen. Aan de ene kant 

zijn activiteiten gericht op lhbti+ personen 

niet altijd toegankelijk voor hen en zijn 

ze minder zichtbaar dan lhbti+ perso-

nen zonder beperking. Aan de andere 

kant zijn activiteiten gericht op mensen 

met een beperking niet altijd ingesteld 

op lhbti+ personen. Daarnaast is sekse-, 

seksuele- en genderdiversiteit niet altijd 

bespreekbaar met zorg- en welzijnspro-

fessionals. Ook binnen het lokaal Re-

genboogbeleid is nog weinig specifieke 

aandacht voor de behoeften van lhbti+ 

personen met een beperking.

Deze handreiking gaat over de positie 

van lhbti+ personen met een beperking, 

de knelpunten waar deze groep mensen 

mee te maken heeft en hoe je hun 

positie kunt verbeteren als gemeente, 

organisatie of sociaal professional. Met 

concrete adviezen ondersteund door 

praktijkvoorbeelden en bestaande 

initiatieven om mee samen te werken. 

Omdat er nog weinig Nederlands 

onderzoek is gedaan naar lhbti+ 

personen met een beperking is deze 

handreiking is voornamelijk gebaseerd 

op gesprekken met lhbti+ personen 

met een beperking, online beschikbare 

ervaringsverhalen en buitenlands 

onderzoek. 

In deze handreiking volgen we de termen 

zoals die door het VN-verdrag Handicap 

worden gebruikt. Dat wil zeggen dat het 

woord ‘beperking’ verwijst naar iemands 

aandoening en het begrip ‘handicap’ naar 

de gevolgen van die beperking, zoals een 

ontoegankelijke activiteit. Het VN-verdrag 

gaat immers uit van het sociale model, 

waarin de omgeving obstakels opwerpt 

die deelname onmogelijk kunnen maken. 

In Nederland maken we – meer dan in het 

buitenland – onderscheid tussen mensen 

met een handicap (eigenlijk beperking, 

volgens het VN-verdrag Handicap) en een 

chronische ziekte. Beide groepen mensen 

voelen zich over het algemeen aangespro-

ken door de term ‘beperking’.
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Het VN-verdrag Handicap
Autonomie en zelfregie voor mensen met (on)zichtbare lichamelijke, verstande-

lijke beperkingen, zintuiglijke beperkingen en een psychiatrische kwetsbaarheid 

is één van de belangrijkste opgaves uit het VN verdrag Handicap. Dit verdrag is 

in 2016 door Nederland geratificeerd. Het verdrag is opgesteld om gelijke kan-

sen te creëren voor mensen met een beperking.

Het VN-verdrag handicap gaat over alle terreinen van het leven; Onderwijs, werk, zorg 

en toegang tot informatie. Zij hebben net als ieder ander het recht om deel te nemen 

aan sport, cultuur en recreatie. Ook hebben zij het recht zelfstandig te wonen, een 

gezin te vormen en zelf beslissingen te nemen (zo nodig met ondersteuning).

Het VN-verdrag Handicap verplicht de overheid te zorgen voor een inclusieve 

samenleving: een samenleving waarin iedereen mee kan doen en keuzevrij-

heid heeft. Autonomie, gelijkheid en participatie zijn hierbij het uitgangspunt. 

Het VN-verdrag schrijft voor dat mensen met een beperking betrokken moeten 

worden bij besluiten over regelgeving en beleid dat hen aangaat. Dat geldt ook 

voor kinderen met een beperking.

Mensen met een beperking ervaren regelmatig drempels als zij aan de samenleving 

willen deelnemen. Bijvoorbeeld omdat gebouwen, toiletten, websites of winkels niet 

toegankelijk zijn. Of omdat zij moeilijk aan een baan of een stageplek kunnen komen. 

Ook zijn er nog veel kinderen die thuis zitten, omdat zij vanwege hun beperking niet 

tot een school worden toegelaten. He Het VN-verdrag Handicap verplicht de overheid 

om ervoor te zorgen dat deze drempels worden weggenomen.

Het VN-verdrag handicap is gericht op de overheid (rijk, provincies en gemeen-

ten). Deze dient er - met hun samenwerkingspartners - voor te zorgen dat men-

sen met een beperking van al hun rechten gebruik kunnen maken.

Uit een peiling van Movisie blijkt dat mensen met een handicap uit verschillende 

gemeentes de uitrol van het VN-verdrag Handicap een onvoldoende geven.

Lhbti+ personen met een beperking 
personen (Van Beusekom & Kuyper, 2018). 

Waarom dit zo is, is nog onduidelijk. Mo-

gelijke verklaringen die in internationaal 

onderzoek genoemd worden zijn minder-

heidsstress en barrières tot gezondheids-

zorg (Lick et al., 2013). Over bepaalde sub-

groepen binnen de groep personen met 

een beperking is meer bekend. Onderzoek 

laat bijvoorbeeld zien dat personen met 

autisme vaker lhbti+ zijn. Dit is vooral 

opvallend op het gebied van genderiden-

titeit. 15% van de personen met autisme 

is non-binair en/of transgender, tegenover 

3.9% van de algemene Nederlandse bevol-

Als het gaat om personen met een beper-

king, gaat deze handreiking uit van de 

groep mensen die onder het VN-verdrag 

inzake de rechten van mensen met een 

beperking, ook wel het VN-verdrag Han-

dicap, valt. Het gaat dan om mensen met 

langdurige fysieke, mentale, intellectuele 

of zintuiglijke beperkingen, zoals mensen 

met een dwarslaesie of energiebeper-

king, mensen met autisme of psychische 

kwetsbaarheid, mensen met een verstan-

delijke beperking, en dove/slechthorende 

en blinde/slechtziende personen. Het 

gaat dus om een diverse groep mensen. 

Dit geldt ook voor lhbti+ personen. Ook 

lhbti+ is een veelomvattende term, die 

gaat over seksuele diversiteit, genderdi-

versiteit én seksediversiteit. Beide termen 

omvatten dus veel verschillende mensen 

met verschillende ervaringen. Dat bete-

kent ook dat er binnen deze diverse groep 

mensen veel verschillende behoeften zijn: 

een blinde homoseksuele cisgender man 

zal andere dingen nodig hebben dan een 

trans vrouw met een dwarslaesie, en een 

non-binair en aseksueel persoon met au-

tisme zal wéér andere behoeften hebben. 

Hoeveel lhbti+ personen met een beper-

king er precies zijn in Nederland is niet 

bekend. Wel bekend is dat in totaal meer 

dan 2 miljoen mensen in Nederland een 

beperking hebben. Onder de hele bevol-

king is 4-7% lhbti+ (Kuyper, 2018). Op 

basis van deze cijfers zouden er in Neder-

land tussen de 80.000 en 140.000 lhbti+ 

personen met een beperking zijn. Uit 

buitenlands onderzoek is echter bekend 

dat lhbti+ personen vaker een beperking 

hebben dan cisgender, heteroseksuele 

personen (James et al., 2016; Fredriksen-

Goldsen et al., 2012). Nederlands onder-

zoek lijkt dit te ondersteunen. Zo blijkt uit 

de LHBT-monitor van het Sociaal Cultureel 

Planbureau uit 2018 dat lhb personen 

onder andere vaker lichamelijke beper-

kingen rapporteren dan heteroseksuele 

https://www.movisie.nl/artikel/ervaringsdeskundigen-geven-lokale-uitrol-vn-verdrag-handicap-onvoldoende
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king (Walsh et al., 2018). Dat betekent dat 

dit naar (grove) schatting om een groep 

gaat van 25.000 personen gaat. 

Een extra kwetsbare 
positie 
Lhbti+ personen met een beperking 

kunnen nog meer in een kwetsbare 

positie zitten dan lhbti+ personen zonder 

beperking of cisgender en/of heterosek-

suele mensen met een beperking. Lhbti+ 

personen met een beperking behoren 

namelijk tot meerdere minderheidsgroe-

pen. Mensen die tot een minderheid 

behoren ervaren ‘minderheidsstress’. 

Dit is stress als gevolg van stigma, 

vooroordelen en discriminatie vanuit de 

samenleving, waar mensen die tot een 

een gestigmatiseerde groep behoren 

mee te maken kunnen krijgen (Meyer, 

2003). Het behoren tot meer dan één 

“Voor mij zijn mijn 
dubbele labels geen punt. 

Het is de buitenwereld 
die er een dubbel oordeel 
over heeft. Dat oordeel is 
dan ook dubbel zo hard.” 
– Jochem Verdonk, queer 

en disability activist

minderheidsgroep kan leiden tot extra 

symptomen van depressie, angst en 

stress. Aangezien lhbti+ personen met 

een beperking tot meerdere minder-

heidsgroepen behoren, kunnen zij dus 

nog meer in een kwetsbare positie zitten 

dan lhbti+ personen zonder beperking of 

cisgender en/of heteroseksuele mensen 

met een beperking.

Bovendien laat Amerikaans onderzoek 

zien dat lhbt-personen met een beper-

king meer barrières op de arbeidsmarkt 

ervaren dan lhbt-personen zonder 

beperking (Rooney, Whittington & Durso, 

2018), en dat lhbt-jongeren met een 

beperking vaker uitgesloten en gepest 

worden op scholen dan hun leeftijds-

genoten zonder beperking (Kosciw et 

al., 2018). Uit Brits onderzoek blijkt dat 

lhbt-jongeren met een beperking vaker 

pesterijen op school meemaken dan lhbt-

jongeren zonder beperking (Chatzitheo-

chari, Parsons, & Platt, 2014). 66% van 

hen geeft aan hier last van te hebben, 

tegenover 45% van de lhbt-jongeren 

zonder beperking. 
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Welke belemmeringen ervaren lhbti+ personen 
met een beperking?

• Activiteiten zijn niet berekend op 

blinde of slechtziende deelnemers.

Daarnaast zijn ook activiteiten gericht op 

personen met een beperking niet altijd 

toegankelijk voor lhbti+ personen. Deze 

ontoegankelijkheid kan er op verschil-

lende manieren uitzien, bijvoorbeeld:

• Bij de aanmelding moeten mensen hun 

geslacht invullen, omdat men wil weten 

hoe men de deelnemer aan kan spreken.

• Bij de opening van een activiteit 

worden mensen welkom geheten met 

‘beste dames en heren’, waardoor 

anderen impliciet worden uitgesloten. 

• Wat betreft seksuele oriëntatie gebeurt 

uitsluiting vaak implicieter en daarmee 

subtieler. Vaak wordt vergeten dat 

mensen met een beperking ook een 

seksueel leven kunnen hebben, vooral 

als er vanuit de zorg activiteiten 

worden georganiseerd. Als men al aan 

(mogelijke) partners denkt, gebeurt 

dat doorgaans vanuit een cisgender en 

heteroseksueel kader. Dit maakt dat 

veel lhbti+ personen zich onvoldoende 

veilig voelen om zich als lhbti+ kenbaar 

te maken, want dit dwingt hen in feite 

om expliciet open te zijn over hun 

seksuele oriëntatie of genderidentiteit.

Omdat lhbti+ personen met een beper-

king een diverse groep mensen is, zijn er 

binnen deze groep mensen veel verschil-

lende ervaringen. Toch zijn er een aantal 

belemmeringen die vaak terugkomen uit 

de ervaringen van lhbti+ personen met 

een beperking. Deze belemmeringen 

gaan over:

• Toegankelijkheid

• Zichtbaarheid

• Negatieve ervaringen rondom het con-

tact met zorg- en welzijnsprofessionals

• Barrières tot zorg

Toegankelijkheid
Net als personen met een beperking in 

het algemeen, ervaren ook lhbti+ perso-

nen met een beperking vaak problemen 

rondom (on)toegankelijkheid. Zo zijn 

lhbti+ gerelateerde activiteiten niet 

altijd toegankelijk voor mensen met een 

beperking. Deze ontoegankelijkheid kan 

er op verschillende manieren uitzien, 

bijvoorbeeld:

• Activiteiten zijn niet goed toegankelijk 

zijn voor mensen die een rolstoel 

gebruiken, bijvoorbeeld omdat er 

geen rolstoelvriendelijke ingang 

is, de ruimte te klein is, of er geen 

toegankelijk toilet is. 

• Activiteiten hebben geen 

voorzieningen voor dove of 

slechthorende deelnemers, zoals een 

tolk Nederlandse Gebarentaal of 

ringleiding. 

• Een omgeving kan voor overprikkeling 

zorgen bij personen met autisme en 

andere personen die gevoelig zijn voor 

prikkels, en er is geen ruimte om tot 

rust te komen. 

• De communicatie en taalgebruik 

rondom een activiteit is niet 

toegankelijk, bijvoorbeeld voor 

mensen met een licht verstandelijke 

beperking. 

“Er worden best veel 
dingen georganiseerd voor 
lhbti+ personen, maar dat 

zijn vaak activiteiten in 
prikkelrijke omgevingen, 
zoals in drukke clubs. Dat 
kan een enorme drempel 

vormen voor mensen 
met autisme om andere 

lhbti+ personen te kunnen 
ontmoeten.” – Nikki 
Brörmann, AutiRoze 

Roze Gebaar

Roze Gebaar is de online gemeenschap van, voor en door dove en slechthorende 

lhbti+ personen in Nederland. De organisatie zet in voor de belangen van doven 

en slechthorenden lhbti+ personen binnen de lhbti+ gemeenschap én binnen de 

dovengemeenschap. 

Roze Gebaar zet zich onder andere in voor het inclusief maken van belangrijke 

evenementen voor de lhbti-gemeenschap zoals Roze Zaterdag, Roze Maandag, 

Dodenherdenking, Aids Memorial Day en de Prides in Rotterdam en Amsterdam 

door de inzet van tolken Nederlandse gebarentaal en muziektolken.

Roze Gebaar is onderdeel van COC Nederland. 

Kijk op rozegebaar.coc.nl 

https://rozegebaar.coc.nl
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Zonder stempel

Zonder Stempel is onderdeel van COC Nederland en zet zich in om het welzijn 

van lhbti+ personen met een (licht) verstandelijke beperking te verbeteren. 

Belangenbehartiging, vergroting van de zichtbaarheid en ontmoetingsmogelijk-

heden zijn hierbij onmisbaar.

Zonder Stempel biedt enerzijds ondersteuning aan ontmoetingsmogelijkheden 

voor lhbti+ personen met een verstandelijke beperking. Anderzijds wordt er 

ondersteuning geboden aan hulpverleners en begeleiders voor lhbti+ inclusieve 

zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. In samenwerking met LFB 

en Vilans.

Zonder Stempel geeft voorlichting aan zorgorganisaties en scholen en werkt 

mee aan lhbti+ activiteiten. Hiervoor zijn met name ambassadeurs vanuit de 

doelgroep actief. Zonder Stempel heeft een eigen website met daarop inter-

views met deelnemers, een overzicht van de 23 ontmoetingscafés, een instru-

menten box ‘bespreekbaarheid seksuele diversiteit’ voor begeleiders en verzor-

gers en een handleiding met praktische informatie, handige hulpmiddelen en 

ervaringen die helpen om zelf een ontmoetingsgroep op te richten.

Kijk op www.zonderstempel.coc.nl

Zichtbaarheid
Een tweede belemmering gaat over 

zichtbaarheid. Uit zowel ervaringsverha-

len als buitenlands onderzoek blijkt dat 

lhbti+ personen met een beperking vaak 

onzichtbaar zijn. Aan de ene kant worden 

hun ervaringen omtrent hun beperking 

niet altijd erkend binnen de lhbti+ ge-

meenschap. Aan de andere kant worden 

ervaringen omtrent seksuele-, gender- en 

seksediversiteit niet altijd erkend of be-

spreekbaar gemaakt binnen de gemeen-

schap van mensen met een beperking. 

De gevolgen van de onzichtbaarheid van 

lhbti+ personen met een beperking zijn 

tweeledig: 

1.  Lhbti+ personen met een beperking zien 

zelf geen andere mensen waarin ze zich 

kunnen herkennen. 

2.  Anderen zijn zich niet bewust van hun 

bestaan en behoeften. Het gevolg 

hiervan is vaak dat het perspectief van 

deze groep mensen niet meegenomen 

wordt. Dit kan er dan bijvoorbeeld toe 

leiden dat activiteiten niet voor hen 

toegankelijk zijn of dat beleid niet op 

hen afgestemd is.   

Negatieve ervaringen 
rondom het contact 
met zorg- en 
welzijnsprofessionals
Een derde belemmering gaat over de 

ervaringen die lhbti+ personen met een 

beperking hebben met zorg- en welzijn-

sprofessionals. De mate waarin lhbti+ 

personen met een beperking contact 

hebben met zorg- en welzijnsprofes-

sionals is zeer wisselend. Sommigen 

hebben niet of nauwelijks contact met 

hen, terwijl anderen voor hun dagelijkse 

levensbehoeften volledig afhankelijk 

zijn van zorg- en welzijnsprofessionals. 

En dan zijn er ook nog lhbti+ personen 

met een beperking die in een instelling 

wonen. De ervaringen die lhbti+ met een 

beperking hebben omtrent het contact 

met zorg- en welzijnsprofessionals zijn 

dus zeer divers.

“Waarom richten ze bijvoorbeeld tijdens de botenparade van 
een pride niet een prikkelarm stuk kade in waar de muziek van 

de boten zachter gaat als ze langs komen varen en waar het 
minder druk is? Zo worden het voor mensen met een beperking 

makkelijker om naar dit soort evenementen te gaan.” Arthur 
Frohn, ambassadeur Zonder Stempel

“Mensen weten vaak gewoon niet dat er ook lhbti+ mensen met 
een beperking zijn. Ze weten gewoon niet dat het bestaat. Het 
is echt een zichtbaarheidsprobleem. We willen meepraten. We 

willen zichtbaar zijn. Maar dat zijn we nog niet.” 
Arthur Frohn, ambassadeur Zonder Stempel

http://www.zonderstempel.coc.nl/
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De Onbeperkt Trots 
boot
Tijdens de botenparade van 

Pride Amsterdam 2022 voer de 

Onbeperkt Trots boot mee. Deze 

boot is een samenwerking tussen 

Zonder Stempel en de Vereniging 

Gehandicaptenzorg Nederland en de 

bij hen aangesloten zorgorganisaties. 

Met deze boot werd aandacht 

gevraagd voor lhbti+ personen met 

een beperking. Op de boot konden 

de deelnemers trots en zichzelf zijn 

en konden zij dit laten zien aan de 

buitenwereld. 

• Sommige personen met een beperking 

worden alleen door hun beperking al 

niet serieus genomen door zorg- en 

welzijnsprofessionals, mede omdat 

sommigen van hen een bepaald beeld 

van mensen met een beperking hebben 

dat gebaseerd is op vooroordelen. 

Een ervaringsdeskundige vertelt: “Ze 

denken soms automatisch aan mensen 

met meervoudige handicaps die op 

een beschutte werkplek hun dag 

doorbrengen. Er wordt niet gedacht/

verwacht dat je een hoog IQ hebt en 

met je beperking een zelfredzaam  

leven lijdt.” 

“Een vaste bezoeker van een van onze AutiRoze groepen 
heeft een verstandelijke beperking. Bij die persoon hebben 
de zorgmedewerkers heel veel invloed op wat die mag en 

kan doen in het dagelijks leven. Zij mag bijvoorbeeld nooit 
vrouwenkleding dragen omdat ze bang zijn dat dat een reactie 
zal oproepen. Dat mag ze wel naar onze bijeenkomsten, maar 

dat is dan een uitzondering.” - Nikki Brörmann, AutiRoze

“‘Een dubbel label zorgt 
voor dubbele vooroordelen. 

Men vindt het al moeilijk om 
door de beperking heen te 
kijken en gaan er al niet zo 
snel vanuit dat je seksueel 
actief bent. Laat staan dat 

je niet heteroseksueel bent.” 
– Jochem Verdonk
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Ontmoetingsmogelijkheden
Sommige lhbti+ personen met een beperking vinden het prettig om deel te ne-

men aan ontmoetingsgroepen, waar ze in contact kunnen komen met gelijkge-

stemden. In dit soort groepen wisselen deelnemers vaak ervaringen en tips uit, 

vinden ze herkenning en ontstaan soms zelfs vriendschappen voor het leven. 

In Nederland zijn er verschillende mogelijkheden voor lhbti+ personen met be-

paalde beperkingen om elkaar te ontmoeten. Zo biedt Zonder Stempel ontmoe-

tingsmogelijkheden aan voor lhbti+ personen met een verstandelijke beperking, 

Roze Gebaar voor dove en slechthorende lhbti+ personen, en AutiRoze voor 

neurodiverse lhbti+ personen. 

“We horen zeker van de mensen met autisme die in een 
zorginstelling zitten dat daar soms best wel moeilijk 

gereageerd kan worden op dat ze bijvoorbeeld homoseksueel 
of transgender zijn. Dan kan het dus extra fijn en belangrijk 

zijn om anderen te ontmoeten die in zo’n zelfde situatie 
zitten.” – Nikki Brörmann, AutiRoze 

• Seksualiteit in brede zin is iets waar 

we in onze samenleving niet makkelijk 

openlijk over praten. Vaak veronderstelt 

men dat mensen met een beperking 

geen seksuele behoeften zouden 

hebben. Of dat zij niet snel seksueel 

actief zullen worden, vanwege de 

onuitgesproken aanname: “Want wie 

zou er nu seks willen hebben met 

iemand met een beperking?” Dat maakt 

de afstand tot intimiteit en seksualiteit 

voor veel personen met een beperking 

groter dan gemiddeld. Dat geldt in 

het bijzonder voor personen met een 

beperking die in een zorginstelling 

wonen, begeleid wonen of veel 

begeleiding nodig hebben. Veel zorg- 

en welzijnsprofessionals ervaren (soms 

zelfs grote) handelingsverlegenheid 

rondom dit thema.

• Voor ervaringen en vragen rondom sek-

se, seksuele-, en genderdiversiteit is vaak 

nog minder aandacht. Deze onderwer-

pen worden door veel zorg- en welzijns-

professionals en zorginstellingen nog on-

voldoende bespreekbaar gemaakt. Soms 

komt dit doordat professionals zich niet 

realiseren dat mensen met een beper-

king ook lhbti+ kunnen zijn. Bovendien 

ervaren zij vaak handelingsverlegenheid. 

Dit houdt in dat ze niet goed weten hoe 

ze over het onderwerp kunnen praten 

met hun cliënt en het gesprek daarom 

soms uit de weg gaan. Veel mensen met 

een beperking geven aan dat ze juist 

de behoefte voelen om op een prettige 

manier over hun seksuele- of genderi-

dentiteit te kunnen praten met zorg- en 

welzijnsprofessionals. Daarnaast kan een 

gebrek aan kennis en handelingsperspec-

tief bij professionals er ook voor zorgen 

dat lhbti+ personen minder experi-

menteerruimte rondom het ontdekken 

van hun gender- of seksuele identiteit 

ervaren, bijvoorbeeld omdat ze meer 

beschermd worden of omdat begelei-

ders niet goed kunnen inschatten welke 

ruimte nodig is. 
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Barrières tot zorg
Lhbti+ specifieke zorg 

Sommige lhbti+ personen met een 

beperking ervaren barrières tot lhbti+ 

specifieke zorg als gevolg van hun 

beperking. Dit geldt onder andere voor 

transgender en intersekse personen. Als 

je een beperking hebt, kan dat gevolgen 

hebben op het verloop van medische 

behandelingen, bijvoorbeeld omdat 

een arts te weinig kennis heeft over de 

(mogelijke) impact van een behandeling 

bij transgender of intersekse personen 

met een (fysieke) beperking. Dit kan 

er bijvoorbeeld toe leiden dat deze 

personen vertraging oplopen. 

Ook worden zorggebruikers vanwege 

hun beperking niet altijd gezien als 

wilsbekwaam. Dit geldt bijvoorbeeld 

voor transgender personen met autisme, 

een psychische kwetsbaarheid en/of 

een (licht) verstandelijke beperking die 

gebruik willen maken van medische 

behandelingen. Wat ook mee kan spelen, 

is dat van transgender personen met een 

psychische kwetsbaarheid in sommige 

gevallen verwacht wordt dat ze psychisch 

stabiel zijn, voordat een behandeling 

van start gaat. In sommige gevallen 

is psychische instabiliteit echter een 

resultaat van hun genderdysforie.

Niet-lhbti+ specifieke zorg

Lhbti+ personen met een beperking 

kunnen ook te maken krijgen met bar-

rières tot reguliere, niet lhbti+ specifieke 

zorg. Deels zijn dit dezelfde barrières 

waar lhbti+ personen met een beperking 

of mensen met een beperking die niet 

lhbti+ zijn ook mee te maken krijgen. 

Denk dan bijvoorbeeld aan:

• Zorgprofessionals die onvoldoende 

sensitief zijn. Zoals eerder benoemd, 

is deze sensitiviteit vaak nog minder 

aanwezig als het gaat om de 

combinatie van een beperking hebben 

en lhbti+ zijn. Bovendien kunnen 

negatieve ervaringen met hulpverleners 

leiden tot zorgmijding. 

• Formulieren die niet inclusief zijn voor 

lhbti+ personen of personen met een 

beperking

• Bureaucratie/administratieve barrières 

tot zorg, bijvoorbeeld rondom het con-

tact met zorginstellingen, gemeenten 

en zorgverzekeringen. Voor personen 

met een beperking kan het aanvragen 

van hulpmiddelen, begeleiding of zorg 

veel energie en tijd kosten.

Waar lhbti+ personen met een beperking 

daarnaast mee te maken kunnen 

krijgen, is dat zij niet de juiste zorg of 

ondersteuning kunnen krijgen, omdat de 

combinatie van een beperking hebben 

en lhbti+ zijn al snel als complex wordt 

gezien. 

“Ik had psychotische episodes en het genderteam vond dat ik eerst moest stabiliseren, maar 
dat lukte mij niet vanwege mijn genderdysforie. Jarenlang ben ik van het kastje naar de muur 
gestuurd, voordat de ggz en het genderteam op het idee kwamen om samen te werken. Nu ik 
de man ben die ik van binnen altijd al was, ben ik nooit meer psychotisch geweest! Wel heb ik 
een trauma opgelopen door verkeerde behandelingen en onnodige opnames in de isoleercel. 

Inmiddels weet ik dat ik bipolair ben, maar dat kon pas correct gediagnosticeerd worden nadat 
mijn genderdysforie opgelost was. Nu krijg ik eindelijk de juiste hulp.” – een bipolaire trans man 
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Wat kan je als (Regenboog) gemeente doen?
Hoe kun je als gemeente de positie van 

lhbti+ personen met een beperking 

versterken? 

• Stimuleer samenwerking tussen de 

beleidsadviseur die verantwoordelijk 

is voor lhbti+ beleid en de beleidsad-

viseur die verantwoordelijk is voor 

de uitvoer van het VN-verdrag en/of 

toegankelijkheid. 

• Benoem lhbti+ personen met een 

beperking in het Regenboogbeleid als 

een specifieke groep die extra aandacht 

nodig heeft. Faciliteer activiteiten die 

zich richten op het bespreekbaar maken 

van deze thematiek. 

• Benoem lhbti+ personen met een 

beperking als een specifieke groep die 

extra aandacht nodig heeft bij beleid 

rondom mensen met een beperking. 

Faciliteer activiteiten die zich richten op 

het bespreekbaar maken van thema’s 

AutiRoze

AutiRoze is onderdeel van COC Nederland en zet zich in voor de belangen van 

lhbti+ personen met autisme en andere neurodiverse (een parapluterm voor 

alle mensen wiens hersenen anders werken dan wat “standaard” is, waaronder 

mensen met autisme of AD(H)D) lhbti+ personen. AutiRoze is van, voor en door 

lhbti+ personen met autisme. 

Een belangrijke functie van AutiRoze is het faciliteren van ontmoetingen. Iedere 

maand organiseert AutiRoze in meer dan 10 steden verspreid over Nederland 

ontmoetingsbijeenkomsten voor lhbti+ personen met autisme. 

Daarnaast zet AutiRoze zich ook via belangenbehartiging in voor de belangen 

van neurodiverse lhbti+ personen. Zo werken vrijwilligers mee aan onderzoeken 

over autisme en seksuele- en genderdiversiteit, en geeft AutiRoze workshops op 

congressen voor hulpverleners. 

Kijk op www.autiroze.nl 

””Voor die doelgroep zijn 
we niet…” is wat mensen 

veel horen. Als je twee 
etiketten hebt vinden 

professionals het moeilijk 
om je te helpen. Ze kunnen 

of het één of het ander. 
De combinatie van het 

hebben van een handicap 
én een lhbti+ achtergrond 

staat nog niet op de 
kaart, waardoor je van het 
kastje naar de muur wordt 

gestuurd.” –
een ervaringsdeskundige

http://www.autiroze.nl/
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als seksediversiteit, seksuele diversiteit 

en genderdiversiteit.

• Betrek ervaringsdeskundigen bij beleid 

en uitvoering, gedurende het hele 

proces. 

• Let er bij het verstrekken van subsidie 

op dat projecten inclusief zijn voor alle 

lhbti+ personen, dus ook voor lhbti+ 

personen met een beperking.   

• Neem binnen bestaande en relevante 

publicaties over lhbti+ en over mensen 

met een beperking dit thema mee en 

stimuleer aansluiting zowel bij Regen-

boogactiviteiten als bij activiteiten 

m.b.t. mensen met een beperking.

• Stimuleer en ondersteun ontmoetings-

activiteiten voor lhbti+ personen met 

een beperking

• Stimuleer welzijnsorganisaties en woon- 

en zorgorganisaties om seksediversiteit, 

seksuele identiteit en genderidentiteit 

ook met mensen met een beperking be-

spreekbaar te maken, en om intern aan 

deskundigheidsbevordering te werken.  

• Stimuleer welzijnsorganisaties en lhbti+ 

organisaties om beperkingen met lhbti+ 

mensen te bespreken en om intern 

aan deskundigheidsbevordering te 

doen. Een aantal concrete tips over 

hoe deze organisaties dit kunnen 

doen kan je vinden in de Toolbox 

seksuele diversiteit van Kennisplein 

Gehandicaptensector.

• Toets binnen de gemeente of de 

procedures en formulier zowel 

genderinclusief zijn en uitgaan van 

seksuele diversiteit, als geschreven 

zijn in een toegankelijke taal. 

Vermijd onnodige sekseregistratie 

in formulieren voor aanvragen 

van bijvoorbeeld Wmo. De Toolkit 

Onnodige Sekseregistratie van Atria 

en Transgender Netwerk Nederland 

kan hier bij helpen. 

• Maak lhbti+ personen en mensen met 

een beperking zichtbaar in alle vor-

men van communicatie. Denk bijvoor-

beeld aan foto’s op de website, in 

brochures of in rapporten. Zorg voor 

realistische foto’s waarin mensen zich 

kunnen herkennen.

Transcafé LVB

Transcafé LVB is een 

ontmoetingsgroep voor 

transgender personen met een 

licht verstandelijke beperking. 

Transcafé LVB wil aanvullend 

zijn op bestaand aanbod en 

wil eraan bijdragen dat ook 

transgender mensen met een 

verstandelijke beperking bij de 

lhbti+ community kunnen horen. 

Tijdens de bijeenkomsten in 

Transcafé LVB staat ontmoeting 

centraal. Er worden activiteiten 

georganiseerd en bezoekers 

kunnen met elkaar kennis 

maken. Er is volop ruimte voor 

het uitwisselen van ervaringen.

Café Pride

De Zaanse Regenboog organiseert 

maandelijks ontmoetingsbijeen-

komsten in Wormerveer voor 

mensen met een beperking die 

daarnaast lhbti+ zijn. Deze bijeen-

komsten worden ondersteund door 

Stichting ReR Purmerend en Odion. 

https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/seksualiteit/seksuele-diversiteit-digitale-instrumentenbox
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/seksualiteit/seksuele-diversiteit-digitale-instrumentenbox
https://atria.nl/aanbod/toolkit-onnodige-sekseregistratie/
https://atria.nl/aanbod/toolkit-onnodige-sekseregistratie/
https://transvisie.nl/onderling-contact/transcafe-lvb/
https://www.dezaanseregenboog.nl/zaanstreek/cafe-pride
https://www.dezaanseregenboog.nl/zaanstreek/cafe-pride
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Wat kan je als lhbti+ organisatie doen?
Hoe kun je als lhbti+ organisatie rekening 

houden met de belangen en behoeften 

van lhbti+ personen met een beperking?

• Houd met het organiseren van 

evenementen rekening met de 

toegankelijkheid voor mensen met een 

beperking. Betrek de expertise van 

ervaringsdeskundigen hierbij. Denk 

hierbij bijvoorbeeld aan het kiezen 

van een rolstoelvriendelijke locatie, de 

aanwezigheid van een tolk gebarentaal 

of zorg dat er bij evenementen een 

aparte ruimte is waar mensen die 

gevoelig zijn voor prikkels tot rust 

kunnen komen.

• Communiceer als je een activiteit 

organiseert voorafgaand aan de 

activiteit over de toegankelijkheid. Zo 

weet de potentiële bezoeker dat er 

Connexxion Regenboogbus
Tijdens de Pride Walk van Pride Amsterdam 2021 reed een speciale regenboog-

bus van Connexxion mee over de hele route. Zo konden ook mensen die de 

afstand van de Pride Walk niet konden lopen bij de hele Pride Walk aanwezig 

zijn. Er reden 17 mensen mee met de bus.

Stichting Transman

Stichting Transman communiceert voorafgaand aan activiteiten over de 

toegankelijkheid. Bij een activiteit staat dan bijvoorbeeld:

“We vinden het belangrijk dat iedereen die dat wil, ook kán deelnemen aan 

WKND 4.0. De locatie is rolstoeltoegankelijk, inclusief aangepast sanitair. 

Specifieke wensen kunnen deelnemers bij hun aanmelding aangeven.”

Op deze manieren hebben deelnemers een beeld van wat ze kunnen 

verwachten en weten ze dat ze bij de organisatie terecht kunnen met vragen 

over de toegankelijkheid van de activiteit.

ook aan hen wordt gedacht. Dit nodigt 

uit dat men ook zelf terug durven te 

koppelen aan de organisatie wat zij 

nodig hebben om bij de bijeenkomst 

aanwezig te zijn. Geef het ook aan als 

delen van de locatie/de bijeenkomst 

niet goed toegankelijk zijn. Vermeld 

ook de naam en contactgegevens 

van de persoon met wie je contact 

kunt opnemen als je meer wilt weten, 

bijvoorbeeld over de toegankelijkheid 

van de activiteit.

• Houd bij het organiseren van een 

activiteit ook rekening met de 

financiële toegankelijkheid. Zowel 

lhbti+ personen (met name transgender 

personen) als mensen met een 

beperking vallen vaker dan gemiddeld 

in een lage inkomenscategorie. Voor 

lhbti+ personen met een beperking 

geldt dat dubbel. Een toegangsprijs en/

of reiskosten kunnen er daarom voor 

zorgen dat een deel van hen alsnog niet 

deel kunnen nemen. 

• Maak lhbti+ personen en mensen met 

een beperking zichtbaar in alle vormen 

van communicatie. Denk bijvoorbeeld 

aan foto’s op de website, in brochures, 

of in rapporten. Zorg voor realistische 

foto’s waarin mensen zich kunnen 

herkennen

https://wijnemenjemee.nl/divers/nieuws/regenboogbus-connexxion-vervoert-minder-validen-tijdens-pride-walk-een-superdag/
https://wijnemenjemee.nl/divers/nieuws/regenboogbus-connexxion-vervoert-minder-validen-tijdens-pride-walk-een-superdag/
https://www.transman.nl/
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Wat kan je als zorg- en welzijnsprofessional 
doen?

Amerpride

Amerpride is een initiatief om gender- en seksuele diversiteit onder de aandacht 

te brengen binnen Amerpoort, een organisatie voor mensen met een verstande-

lijke beperking.

Amerpride organiseert onder andere ontmoetingsactiviteiten voor lhbti+ men-

sen met een verstandelijke beperking, verzorgt samen met ervaringsdeskundige 

cliënten voorlichtingen aan medewerkers, en geeft familie van lhbti+ cliënten 

antwoord op vragen en ondersteuning. 

Hoe kun je als zorg- en welzijnsprofessio-

nal rekening houden met de belangen en 

behoeften van lhbti+ personen met een 

beperking?

• Maak seksuele-, sekse en genderdiver-

siteit én beperkingen en chronische 

ziektes bespreekbaar. Geef ook ruimte 

om het er niet over te hebben, als de 

ander daar geen behoefte aan heeft. 

Een aantal concrete tips over hoe je dit 

kan doen kan je vinden in de Toolbox 

seksuele diversiteit van Kennisplein 

Gehandicaptensector. 

• Zorg dat je over tenminste basisken-

nis beschikt over seksuele-, sekse- en 

genderdiversiteit én over beperkingen 

en chronische ziektes. Belangrijk is 

vooral dat je in beeld hebt wat dit kan 

betekenen voor iemands leven. Zet in 

op deskundigheidsbevordering op beide 

thema’s binnen je eigen organisatie. 

• Stel binnen je organisatie een aandacht-

functionaris aan die het thema in hun 

portefeuille heeft. 

• Onderzoek of je kunt aansluiten en/of 

bijdragen aan het lokale regenboogbe-

leid van je gemeente.

• Organiseer activiteiten en zichtbaarheid 

rondom lhbti+ themadagen als IDAHOT 

en Coming Out Dag, bijvoorbeeld door 

de regenboogvlag te hijsen. 

• Zorg dat je bekend bent met het aan-

bod van organisaties en ontmoetings-

mogelijkheden voor lhbti+ personen 

(met een beperking) én voor personen 

met een beperking (die lhbti+ zijn), 

waar je iemand op kunt attenderen.

• Wees zorgvuldig met privacy. Bespreek 

wat iemand wel of niet met anderen wil 

delen.

https://www.amerpoort.nl/expertise-en-kennis/amerpride
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/seksualiteit/seksuele-diversiteit-digitale-instrumentenbox
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/seksualiteit/seksuele-diversiteit-digitale-instrumentenbox
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Tools en handreikingen
• De handreiking ‘lhbti’s met een verstan-

delijke beperking willen zichtbaar zijn!’ 

voor gemeenten van Zonder Stempel 

• ‘Transgender – een toegankelijke gids’ 

van Transvisie, Transgender Netwerk 

Nederland en Zonder Stempel

Verder lezen, kijken en luisteren

• De online training ‘Hoe ondersteun 

je LHBT-cliënten bij hulpvragen?’ van 

Movisie

• De online training ‘Hoe ondersteun je 

transgender cliënten bij hulpvragen?’ 

van Movisie

• Instrumentenbox seksuele diversiteit 

van Zonder Stempel op het Kennisplein 

Gehandicaptensector 

• De training Samen Sterker Zonder 

Stempel van LFB

• De webserie ‘Mooie mensen’ van ’S 

Heeren Loo, over hoe het is om lhbtiq+ 

te zijn en een verstandelijke beperking 

te hebben. 

• Podcast Regenboogsteden: lhbti+ 

vriendelijke zorg en welzijn met Mike 

Haanstra van Amerpoort.

• Podcastaflevering van ‘Komt een mens 

bij de dokter’ met Nikki Brörmann, over 

hoe het is om zowel autisme te hebben 

als lhbti+ te zijn. 

• De geschiedenis van Roze Gebaar, SOG 

Homogroep en Zonder Stempel

• Het VN-verdrag Handicap toegelicht 

door Mari Sanders 

• De blogs van Jochem Verdonk, queer en 

disability activist 

• Project ‘Zonder Stempel’ – Lindsey & 

Tim in gesprek over lhbti 

• De blogs van Feminists Against Ableism

https://www.movisie.nl/publicatie/lhbtis-verstandelijke-beperking-willen-zichtbaar-zijn
https://www.movisie.nl/publicatie/lhbtis-verstandelijke-beperking-willen-zichtbaar-zijn
https://www.transgendernetwerk.nl/publicaties/trans-en-lvb/
https://www.movisie.nl/training/online-training-hoe-ondersteun-je-lhbt-clienten-hulpvragen
https://www.movisie.nl/training/online-training-hoe-ondersteun-je-lhbt-clienten-hulpvragen
https://www.movisie.nl/training/online-training-hoe-ondersteun-je-transgender-clienten-hulpvragen
https://www.movisie.nl/training/online-training-hoe-ondersteun-je-transgender-clienten-hulpvragen
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/seksualiteit/seksuele-diversiteit-digitale-instrumentenbox
https://lfb.nu/training-samen-sterker-zonder-stempel-3/
https://lfb.nu/training-samen-sterker-zonder-stempel-3/
https://www.sheerenloo.nl/nieuws/mooie-mensen-op-youtube
https://www.movisie.nl/artikel/podcast-regenboogsteden-lhbti-vriendelijke-zorg-welzijn
https://www.movisie.nl/artikel/podcast-regenboogsteden-lhbti-vriendelijke-zorg-welzijn
https://www.komteenmensbijdedokter.nl/knowledge/podcast-10-ik-heb-andere-emotionele-reacties-dan-de-meeste-mensen/
https://www.komteenmensbijdedokter.nl/knowledge/podcast-10-ik-heb-andere-emotionele-reacties-dan-de-meeste-mensen/
https://withpride.ihlia.nl/story/roze-gebaar-sog-homogroep-zonder-stempel/
https://withpride.ihlia.nl/story/roze-gebaar-sog-homogroep-zonder-stempel/
file:///Users/kluut/00.%20werkmap/Movisie:LHBTI/Handreiking%20Lhbti%2b%20personen%20met%20een%20beperking/tekst/•%09VN-verdrag%20Handicap%20toegelicht%20door%20Mari%20Sanders%20-%20Niets%20over%20ons%20zonder%20ons%20-%20YouTube
https://www.jochemverdonk.nl/
https://lfb.nu/project-zonder-stempel-lindsey-tim-in-gesprek-over-lhbti/
https://lfb.nu/project-zonder-stempel-lindsey-tim-in-gesprek-over-lhbti/
https://feministsagainstableism.nl/categorie/queer-and-disabled/informatieve-posts/


  15   * * *

DE POSITIE VAN LHBTI+ PERSONEN MET EEN BEPERKING VERSTERKEN 

Organisaties
• Roze Gebaar, organisatie voor dove en 

slechthorende lhbti+ personen

• Zonder Stempel, organisatie voor 

lhbti+ personen met een verstandelijke 

beperking

• AutiRoze, organisatie voor neurodiverse 

lhbti+ personen

• Wijrollen, netwerk voor rolstoelgebrui-

kers en hun directe omgeving

• Ieder(in), netwerk voor mensen met een 

beperking of chronische ziekte 
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