
Van Regenbooggemeente 
naar een Veilige Wijk
In 2022 deden acht Regenbooggemeenten mee aan de pilot 
Veilige Wijken, gericht op het vergroten van de veiligheid van 
lhbti+ personen in wijken. Tijdens de pilot werd gewerkt met twee 
bestaande methoden: Alle Kleuren en Samen in de Wijk. In deze 
handreiking lees je meer over de pilot en over de twee methoden.

Handreiking lhbti+ emancipatie
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Leeswijzer
gemeenten en tegelijkertijd is er onder-

zoek gedaan om deze methoden verder 

te onderbouwen. Hoofdstuk 2 gaat over 

de methode Alle Kleuren en hoofdstuk 3 

gaat over de methode Samen in de Wijk. 

In hoofdstuk 4 wordt de werkwijze van 

de pilot Veilige Wijken toegelicht, waarin 

de verschillende onderdelen van de pilot 

worden beschreven. Hoofdstuk 5 bevat tot 

slot de conclusies en geleerde lessen van 

de pilot, met praktische tips voor gemeen-

ten die aan de slag willen met veiligheid 

in de wijk.

Deze handreiking biedt uitgebreide 

omschrijvingen en theoretische onderbou-

wingen van de twee gebruikte methoden 

van de pilot Veilige Wijken. Naast deze 

handreiking zijn er overzichtelijke one pa-

gers ontwikkeld van de twee methoden, 

die meer gericht zijn op het in de praktijk 

inzetten van de methoden.

Lees hier de one pager van Alle Kleuren

Lees hier de one pager van Samen in de 

Wijk

In 2021 en 2022 heeft Movisie de pilot 

Veilige Wijken uitgevoerd, gericht op het 

bevorderen van de veiligheid van lhbti+ 

personen in de eigen wijk. In deze hand-

reiking wordt de pilot verder toegelicht. 

De handreiking bestaat uit vijf hoofdstuk-

ken. In hoofdstuk 1 worden de aanleiding 

en de opzet van de pilot beschreven. In 

de pilot is gewerkt met twee bestaande 

methoden om de veiligheid en verbintenis 

binnen wijken te bevorderen: Alle Kleuren 

en Samen in de Wijk. Beide methoden 

zijn ingezet in verschillende Regenboog-

1  Over intersekse personen en veiligheid zijn weinig cijfers bekend. We gebruiken in deze handreiking ‘lhbti+’ omdat de pilot zich richt op de hele 

regenbooggemeenschap.

2  A long way to go for LGBTI equality | European Union Agency for Fundamental Rights (europa.eu)

1. Inleiding
Vanaf halverwege 2021 tot en met eind 

2022 is de pilot Veilige Wijken uitgevoerd. 

De pilot valt onder het Regenboogste-

denprogramma van het ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), 

waaraan 56 Nederlandse gemeenten 

meedoen. Deze gemeenten maken zich 

sterk voor het verbeteren van de sociale 

acceptatie, veiligheid en emancipatie van 

lesbische, homoseksuele, bi+, transgender 

en intersekse personen (lhbti+ personen). 

Movisie ondersteunt de Regenboogge-

meenten bij het vormgeven van lokaal 

lhbti+ beleid. Acht van deze gemeenten 

deden mee aan de pilot Veilige Wijken, 

gericht op het vergroten van de veiligheid 

van lhbti+ personen in de eigen wijk. In 

dit hoofdstuk worden de aanleiding en de 

opzet van de pilot verder toegelicht.

1.1 Aanleiding
Ondanks de veranderingen in wet- en 

regelgeving ten aanzien van de veiligheid 

en emancipatie van lhbti+1 personen en 

een hoog percentage sociale accepta-

tie, blijkt in de praktijk dat veel lhbti+ 

personen nog steeds te maken krijgen 

met negatieve reacties, uitsluiting en in 

sommige gevallen zelfs geweld. Lesbi-

sche, homoseksuele, bi+, transgender en 

intersekse personen – zowel volwassenen 

als jongeren – kunnen te maken krijgen 

met scheldpartijen, pesterijen, seksueel 

geweld, bedreigingen en fysiek geweld 

omdat ze lhbti+ zijn. Dit geweld kan 

zowel thuis plaatsvinden als op school, op 

het werk, in de buurt of in de openbare 

ruimte. Meestal melden zij deze geweld-

dadigheden niet bij de politie.

Recent Europees onderzoek, de EU LGBTI 

Survey II2, laat zien dat één op de tien van 

de Nederlandse lhb (lesbische, homosek-

suele en bi+) respondenten zegt fysiek 

aangevallen te zijn in de vijf jaar vooraf-

gaand aan dat onderzoek. Voor transgen-

der personen is dat aantal twee keer zo 

hoog: één op de vijf geeft aan in de vijf 

jaar voorafgaand aan dit onderzoek het 

slachtoffer te zijn geweest van een fysieke 

of seksueel gemotiveerder aanval (EU Fun-

damental Rights Agency, 2020). Ook uit 

Nederlands onderzoek blijkt dat geweld 

tegen transgender personen opvallend 

vaak in de directe omgeving plaatsvindt 

(Transgender Netwerk Nederland, 2019). 

Uit Nederlands onderzoek weten we 

dat lhb volwassenen zich vaker onveilig 

voelen en dat zij vaker slachtoffer zijn 

van een geweldsdelict dan heteroseksuele 

personen (Sociaal Cultureel Planbureau, 

2022). Ook voelen zij zich onveiliger in 

hun eigen wijk (Sociaal Cultureel Planbu-

reau, 2018).

Bijna een derde van de politieregistraties 

op grond van discriminatie in 2019 had 

betrekking tot de grond ‘seksuele oriën-

tatie’, een totaal van 2.114 registraties. 

In 65% van deze incidenten ging het om 

verbale uitlatingen (1.375 registraties), 

in 14,5% om geweldsincidenten (307) 

en in 15% om bedreigingen (260) (Walz 

& Fiere, 2022). Hoewel lhbti+ personen 

dus vaker te maken krijgen met situaties 

https://www.movisie.nl/artikel/one-pager-alle-kleuren
https://www.movisie.nl/artikel/one-pager-samen-wijk
https://www.movisie.nl/artikel/one-pager-samen-wijk
https://fra.europa.eu/en/publication/2020/eu-lgbti-survey-results
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van onveiligheid, wordt dit ook vaak niet 

gemeld en geregistreerd. Lees meer over 

veiligheid en melden in gemeenten. Zo 

heeft maar 22% van de lhbti+ personen 

in Nederland ooit aangifte gedaan bij 

de politie van een fysieke of seksuele 

aanval. 10% van deze personen deed een 

melding bij een antidiscriminatiebureau 

of Meldpunt Discriminatie (EU Funda-

mental Rights Agency, 2020). Deze cijfers 

onderstrepen het belang van aandacht 

voor de veiligheid en meldingsbereidheid 

van lhbti+ personen en het belang van 

praktische maatregelen om die veiligheid 

te bevorderen.

Inmiddels zijn er in Nederland 57 Re-

genboogsteden die actief een lhbti+ 

beleid voeren. Movisie ondersteunt deze 

gemeenten bij het duurzaam ontwikkelen 

en implementeren van beleid ter bevorde-

ring van de sociale acceptatie. Ook helpt 

Movisie hen met het zichtbaar maken van 

het effect van hun inzet voor seksuele 

en genderdiversiteit3. Het Ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) 

financiert dit programma, dat sinds 2008 

bestaat en zich richt op de grootste 50 

gemeenten in Nederland (G50).

In deze 57 Regenbooggemeenten is 

veiligheid van lhbti+ personen een 

veelvoorkomend thema. Gemeenten 

streven ernaar dat al hun inwoners zich 

veilig en beschermd voelen, ook lhbti+ 

personen. Om te zorgen dat inwoners 

overal veilig zichzelf kunnen zijn, is 

samenwerking nodig van meerdere 

partijen. Er is kennis nodig over wat 

werkt en wat minder succesvol is en 

er moet gewerkt worden aan een 

gedeeld verantwoordelijkheidsgevoel. 

Immers is de veiligheid van bepaalde 

groepen in de samenleving en in de 

wijk een verantwoordelijkheid van 

iedereen, niet alleen van de groepen 

die het zelf betreft. Dit sluit tevens 

aan bij de wens en de trend om meer 

gebiedsgericht te willen werken: niet 

alleen de overheid, maar ook bewoners 

en (maatschappelijke) organisaties zetten 

zich in voor verbetering in hun buurt. 

1.2 Pilot: Veilige Wijken
Naar aanleiding van bovengenoemde 

ontwikkelingen en cijfers, en een amen-

dement van toenmalig Tweede kamerlid 

Vera Bergkamp4, is er een pilot gestart 

waaraan acht Regenbooggemeenten deel-

namen, gericht op het vergroten van de 

veiligheid van lhbti+ personen in de wijk. 

In de pilot worden de ontwikkelingen op 

het gebied van lhbti+ beleid en de imple-

mentatie van wijkgericht veiligheidsbeleid 

samengebracht. Voor zover bekend zijn 

tot nu toe slechts enkele grote steden ac-

tief aan de slag gegaan met de veiligheid 

van lhbti+ personen in de wijk. Twee be-

kende voorbeelden zijn Natuurlijk Samen 

in Rotterdam en Alle Kleuren in Amster-

dam. Natuurlijk Samen is een stedelijke 

methode, deze is voor de pilot dooront-

wikkeld naar een methode op wijkniveau 

onder de naam ‘Samen in de Wijk’. Alle 

Kleuren werd al op wijkniveau ingezet. In 

de uitvoering van de pilot wordt samen-

gewerkt met de ontwikkelaars van de 

geselecteerde methodes Samen in de Wijk 

en Alle Kleuren, en lokale uitvoerders in 

deelnemende gemeenten. Om dit te kun-

nen realiseren was er budget beschikbaar 

voor de methodeontwikkelaars en kregen 

de deelnemende gemeenten een uitvoe-

ringsbudget van 10.000 euro.

De pilot is een speciaal traject binnen het 

Regenboogstedenprogramma dat zich 

richt op veiligheid in de wijk voor lhbti+ 

personen. In dit traject wordt gewerkt 

aan de veiligheid van alle bewoners in de 

context van de directe leefomgeving: de 

wijk. Binnen deze brede benadering van 

veiligheid wordt expliciet aandacht ge-

schonken aan lhbti+ personen. De uitge-

voerde aanpakken werken als voorbeeld 

om veiligheid en verbinding te stimuleren. 

De methodes zijn aangepast aan de lokale 

situatie in elk van de acht deelnemende 

gemeenten. Op die manier wordt er 

voortgebouwd op al bestaande kennis en 

3 Regenboogsteden: een overzicht | Movisie

4  www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vldfhd07ifpm

Alle Kleuren in Amsterdam-West

https://www.movisie.nl/publicatie/handreiking-veiligheid-melden-overwegingen-opzetten-meldpunt
https://www.movisie.nl/publicatie/handreiking-veiligheid-melden-overwegingen-opzetten-meldpunt
https://www.movisie.nl/artikel/regenboogsteden-overzicht
https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vldfhd07ifpm
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1.3  Deelnemende 
gemeenten

De gemeenten die meedoen aan  

de pilot zijn:

• Almere •  Amsterdam

• Eindhoven •  Groningen

• Lelystad •  Nissewaard

• Roosendaal  •  Rotterdam

In elke gemeente is er in samenspraak met 

de beleidsmedewerker, de methodeont-

wikkelaar en Movisie een wijk gekozen 

om te starten. De methoden werden al 

uitgevoerd in wijken in Amsterdam en 

Rotterdam, voor de pilot is in die gemeen-

ten een andere wijk of buurt gekozen.

1.4  De twee gebruikte 
methoden

Zowel bij Samen in de Wijk als bij Alle 

Kleuren is de insteek breed: verschil-

lende groepen uit de wijk worden bij de 

methode betrokken, nadrukkelijk ook 

lhbti+ personen. De methode Samen in de 

Wijk wordt uitgevoerd door de organi-

satie Dona Daria en Alle Kleuren is een 

zelfstandige stichting.

Bij de methode Samen in de Wijk wordt 

gewerkt met een ketenaanpak. In de wijk 

wordt een veiligheidsalliantie opgezet 

bestaande uit sleutelpersonen en -orga-

nisaties uit de wijk, bijvoorbeeld sociale 

partners, wijkregisseurs, de wijkagent, 

welzijnswerk, een wijkcentrum, jongeren-

werk, wijkbewoners(initiatieven), lokale 

zelforganisaties, het COC en lokale lhbti+ 

organisaties. De alliantie zet zich in voor 

een veiligere en leefbaardere wijk voor 

alle inwoners, met daarbij specifieke 

aandacht voor lhbti+ personen. In een 

alliantie-vorm wordt er gekeken wat er 

speelt in de wijk, hoe actuele gebeurte-

nissen kunnen worden opgepakt en wie 

welke rol daarin heeft. Door het onder-

ling delen van kennis en ervaring en het 

creëren van inzicht bevordert de methode 

het (veilig) samenleven. Aan de hand van 

actuele signalen uit de wijk worden bin-

nen de veiligheidsalliantie handelingsper-

spectieven geboden en besproken.

Bij Alle Kleuren draait het om het streven 

naar een samenleving waarbij alle be-

woners in hun kracht staan en zich met 

elkaar verbonden voelen. Een inclusieve 

buurt die haar diversiteit als verbindende 

factor viert en koestert. Een buurt waarin 

de onderlinge verschillen juist zorgen 

voor verbinding, via dialoog, herdenking 

en samen vieren. Bij Alle Kleuren worden 

vaak bewoners betrokken die zelf ook 

actief zijn binnen verschillende gemeen-

schappen of andere organisaties in de 

wijk. Daarnaast worden er organisaties 

betrokken zoals de lokale brandweer, po-

litie, welzijnsorganisaties, jongerenwerk, 

straatmanagers, horecaondernemers, een 

verzorgingshuis en culturele organisa-

ties. Er wordt in de wijk een kerngroep 

gevormd van deze betrokken bewoners 

en organisaties. De kerngroep initieert 

en organiseert in samenwerking met 

bovengenoemde partijen onder andere 

evenementen in de wijk en een reeks 

diversiteitsbijeenkomsten met thema’s als 

veiligheid, ondernemerschap, jongeren, 

mensenrechten, racisme en sport.

In hoofdstuk 2 en 3 worden de twee 

gebruikte methoden verder toegelicht. 

Hierbij wordt verder ingegaan op de 

werkzame elementen en verandertheo-

rieën van de twee methoden.

ervaring van uitvoeringsorganisaties en 

instanties, zonder dat het wiel opnieuw 

uitgevonden hoeft te worden.

De pilot bestaat uit twee sporen: 1) de 

implementatie van de twee methoden 

(Samen in de Wijk en Alle Kleuren) in 

acht deelnemende gemeenten; en 2) 

onderzoek naar de werkzame elementen 

in de methoden, door middel van 

literatuuronderzoek en het uitwerken van 

de verandertheorie achter de methoden. 

Alle Kleuren en Samen in de Wijk zijn 

als methode beide niet eerder specifiek 

onderzocht. Het doel van dit tweede 

spoor is om de twee methoden daarom op 

theoretische grond te versterken, door te 

kijken welke elementen uit de methode 

onderbouwd worden door onderzoek. Zo 

kan inzichtelijk worden gemaakt welke 

onderdelen van de methoden evidence 

based zijn, ofwel werkzame elementen 

genoemd. Ook wordt de verandertheorie 

achter de methoden verder uitgewerkt 

samen met de methode-eigenaren.

Van start

Bij de start van de pilot hebben de acht 

deelnemende gemeenten een keuze 

gemaakt voor één van de twee methoden. 

De ontwikkelaars van de methoden zijn 

vervolgens gekoppeld aan de gemeenten 

om daar met de gemeente samen aan de 

slag te gaan met het toepassen van hun 

methode. De methode-eigenaren zijn 

beide in vier gemeenten van start gegaan. 

Hierbij is steeds gekeken naar de lokale 

context en hoe de methode daar het beste 

op kan aansluiten. Het was de bedoeling 

dat de methode zoveel mogelijk aan 

zou sluiten bij bestaand beleid en niet 

een op zichzelf staand project was. Ook 

werd gewaarborgd dat lokale partners 

eigenaarschap zouden hebben. Zo kon de 

opgezette methode ook na de pilot door 

blijven gaan in de gemeenten.

http://Zicht-op-effect [MOV-3296073-1.0]
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2. Methode: Alle Kleuren
De methode Alle Kleuren is gebaseerd 

op de methode Alle Kleuren Oost. Alle 

Kleuren maakt zich hard voor een maat-

schappij waarin diversiteit gekoesterd en 

gevierd wordt. Een maatschappij waarin 

duurzame verbinding de grenzen van af-

zonderlijke gebieden en gemeenschappen 

in een buurt overstijgt en men juist deze 

verbinding aangaat dóór de verschillen. 

Om dit te realiseren streeft Alle Kleuren 

het volgende doel na: blijvend actief 

bijdragen aan het creëren van een wijk 

waarin alle bewoners van de desbetref-

fende wijk zich met elkaar verbonden 

voelen.

Tijdens de dodenherdenking op het Ce-

ramplein van 2013 viel het buurtbewoner 

Marten Bos – initiatiefnemer Alle Kleuren 

Oost – op dat de aanwezigen geen afspie-

geling vormden van de Indische Buurt in 

Amsterdam Oost. Voor toekomstige jaren 

wilde hij hier verandering in brengen 

en naar een meer inclusieve herdenking 

toe te werken. Na de herdenking was 

er een samenkomst met sleutelfiguren 

van diverse gemeenschappen. Hier werd 

besloten om onder de naam ‘Alle Kleuren 

Oost’ verder te gaan. De dodenherden-

king op het Ceramplein kan dus gezien 

worden als de start voor de ontwikkeling 

van de methode. Vervolgens vormde zich 

in 2017 rond de methode Alle Kleuren 

Oost ook een stichting, namelijk Stichting 

Alle Kleuren.

Voor de pilot Veilige Wijken wordt 

uitgegaan van de methode ‘Alle Kleu-

ren’, omdat het deel ‘Oost’ in de naam 

specifiek staat voor de wijk waarin de 

methode voor het eerst uitgerold werd 

en dit tijdens deze pilot in andere wijken 

zal zijn. Alle Kleuren kan dus een over-

koepelde naam zijn met als (eventuele) 

toevoeging de naam van de wijk of buurt 

waar de methode wordt toegepast, met 

het idee dat het gedachtegoed van Alle 

Kleuren ook in andere steden en wijken 

kan worden geïmplementeerd. 

2.1 Doel
Het doel van de methode Alle Kleuren is 

om bij te dragen aan verbinding tussen de 

bewoners en verschillende gemeenschap-

pen in een wijk. Hierbij is aandacht en 

oog voor de verschillen tussen mensen, 

deze verschillen worden gevierd en als 

kracht gezien. Het uitgangspunt van deze 

methode is om buurtbewoners in hun 

kracht te zetten om zo duurzame verbin-

ding te creëren in de wijk, waarbij ‘hokjes 

denken’ en grenzen van inwonersgroepen 

en gemeenschappen overstegen worden.

Concreet betekent dit dat Alle Kleuren 

verbinding faciliteert door middel van 

dialoog en samenkomen op belangrijke 

dagen om deze te vieren en/of te her-

denken, waarbij de verbindingen uitgaan 

van een positieve insteek. Een voorbeeld 

van een activiteit van Alle Kleuren Oost 

is Pride Oost; een openbaar en gratis 

toegankelijk festival in de week van 

Alle Kleuren Oost in Amsterdam

Amsterdam Pride, waar de diversiteit van 

Amsterdam Oost wordt gevierd. Niet al-

leen de concrete activiteiten, maar juist de 

voorbereidingen en het daarbij komende 

proces zorgt ervoor dat verbinding tussen 

betrokkenen (waaronder buurtbewoners) 

wordt versterkt. Deze verbinding heeft de 

volgende effecten:

• Diverse gemeenschappen (die in eerste 

instantie mogelijk niet met elkaar in 

aanraking zouden zijn gekomen) weten 

elkaar door de positieve verbinding 

later, bijvoorbeeld ook ten tijde van 

conflict, sneller te vinden;

 – Hierdoor kan het gesprek ook op 

deze momenten aangegaan wor-

den en is er oog voor verschillende 

perspectieven.

• Bijdragen aan de veiligheid en het vei-

ligheidsgevoel in de wijk.

 – Mensen ontmoeten elkaar en zijn 

met elkaar in verbinding. Ze komen 

elkaar tegen bij activiteiten en leren 

meer over elkaar kennen. Als mensen 

bekender zijn met andere bewoners 

uit hun buurt voelen ze zich moge-
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lijk veiliger in hun wijk en bewoners 

weten elkaar ook te vinden als zij zich 

onprettig of onveilig voelen.

2.2 Doelgroep
De methode richt zich op alle inwo-

ners binnen een bepaalde wijk waarbij 

iedereen welkom is, ongeacht etniciteit, 

seksualiteit, gender, religie, validiteit, 

opleidingsniveau of (culturele) achter-

grond. Alle Kleuren is er voor en door de 

inwoners van een wijk. Hierbij gaat Alle 

Kleuren uit van de energie, motivatie 

en talenten van bewoners uit de diverse 

gemeenschappen, waardoor er label over-

stijgend te werk wordt gegaan. Evene-

menten die voortkomen uit de methode 

worden gedragen door actieve betrokken 

burgers: (lokale/zelf)organisaties en/of ge-

meenschappen en (actief) gecoördineerd 

door een kernteam vanuit Alle Kleuren 

bestaande uit actieve betrokken burgers.

2.3 Probleem 
Alle Kleuren richt zich op verbinding die 

grenzen van verschillende gemeenschap-

pen overstijgt in een buurt, omdat deze 

verbinding er niet altijd is. Zonder deze 

verbinding leven personen niet met, 

maar vooral langs elkaar (Alle Kleuren, 

2017). Dit kwam in de Indische Buurt 

onder andere tot uiting toen tijdens de 

dodenherdenking op het Ceramplein al-

leen een zeer homogene groep bij elkaar 

kwam, terwijl de buurt zeer divers is. In 

het geval dat mensen langs elkaar leven 

kan er gesproken worden over een wijk 

waarin een verminderde mate van sociale 

cohesie ervaren wordt, waarbij sociale co-

hesie verwijst naar de verbondenheid en 

solidariteit binnen groepen en gemeen-

schappen. Sociale cohesie gaat hier om 

sociale participatie, gedeelde opvattingen 

en identificatie of verbondenheid met de 

gemeenschap (Bolt & Torrance, 2005). 

Waarom is het een probleem als mensen 

verminderde sociale cohesie ervaren? Uit 

onderzoek blijkt dat afnemende sociale 

cohesie in een wijk negatieve gevolgen 

kent, zoals anonimiteit, vervreemding, 

onveiligheid, criminaliteit en afnemend 

welzijn (Wetenschappelijke Raad voor 

het Regeringsbeleid, 2005, 11). Daarnaast 

toont onderzoek van het Centraal Bureau 

voor de Statistiek dat van de personen 

die een lage sociale cohesie in hun buurt 

ervaren, maar 4 procent tevreden is over 

de woonomgeving (Van Beuningen, 2018, 

7). Daarbij komt ook dat personen die 

ontevreden zijn over de woonomgeving, 

ook meer ontevreden zijn over het leven 

in het algemeen (Van Beuningen, 2018, 9). 

Verder is sociale cohesie sterk gerelateerd 

aan de veiligheidsbeleving die mensen 

hebben in hun wijk. Een grote betrok-

kenheid met de buurt en een bepaalde 

mate van verbinding betekent vaak dat 

men zich veiliger voelt, dit komt onder 

andere doordat mensen elkaar kennen en 

er een bepaalde mate van sociale controle 

is (Leidelmeijer, Marlet, Van Woerkens, & 

Schulenberg, 2011).

In wijken waar een zeer diverse groep 

mensen woont is er de kans dat deze di-

versiteit invloed heeft op de mate waarin 

sociale cohesie ervaren wordt. Dit komt 

bijvoorbeeld doordat diverse identiteits-

markers invloed kunnen hebben op de 

ervaring van sociale cohesie. Zo blijkt uit 

onderzoek dat lesbische, homoseksuele en 

biseksuele (lhb) personen sociale cohesie 

anders beleven dan heteroseksuele perso-

nen. Lhb personen beleven verbinding in 

de buurt negatiever dan heteroseksuele 

personen en geven 10 procent vaker aan 

dat ze mensen uit de buurt nauwelijks 

kennen (Van Beusekom & Kuyper, 2018, 

27). Ook voelen zij zich minder veilig 

(Van Beusekom en Kuyper, 2018, 28). 

Een ander voorbeeld van de invloed van 

diversiteit op sociale cohesie is taal. Als 

men in een wijk woont waar mensen zeer 

diverse talen spreken, vinden bewoners 

het vaker lastig om contact te maken, 

hoewel contact hebben met anderen in de 

buurt belangrijk is voor de ervaren sociale 

cohesie (Leidelmeijer, van Lensel & Gies-

bers, 2009). Als er geen of weinig contact 

is tussen bewoners in een wijk, wordt de 

mate waarin ze sociale cohesie ervaren 

ook minder. 

Daarnaast zorgt een lage mate van 

onderling contact en het langs elkaar 

leven van bewoners ook voor het hebben 

van vooroordelen en stereotypen. 

Alle Kleuren in Lelystad
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Vooroordelen zijn negatieve gevoelens 

die men heeft ten opzichte van een of 

meerdere personen die deel uitmaken 

van een bepaalde groep of groepen, 

zonder dat je deze personen hoeft te 

kennen (Gordijn en Wigboldus, 2013). Bij 

stereotypen gaat het niet over gevoelens 

maar over een bepaalde manier van 

denken. Het zijn overdreven denkbeel-

den die kenmerken (zowel positief als 

negatief) bevatten die men aan een 

groep toeschrijft (Gordijn en Wigboldus, 

2013). Door weinig contact te hebben 

met bewoners uit andere gemeenschap-

pen worden deze vooroordelen en 

stereotypen in stand gehouden en blijven 

eventuele negatieve denkbeelden en 

gevoelens ten aanzien van een ander 

bestaan. 

2.4 Aanpak
Alle Kleuren richt zich op het verbinden 

van burgers in een bepaalde wijk, waarbij 

diversiteit niet als ‘tegenwerkende kracht’ 

maar juist als verbinder dient. Deze 

verbinding wordt aangegaan vanuit een 

positieve basis/visie zoals een viering; niet 

vanuit een negatieve basis zoals conflict. 

Om deze basis te leggen werkt Alle Kleu-

ren met een kernteam die een trekkende 

rol aanneemt. In dit kernteam zitten 

actieve bewoners die binnen verschillende 

gemeenschappen en/of organisaties actief 

zijn. Deze groep initieert en organiseert 

vervolgens evenementen in de wijk, zoals 

bijvoorbeeld in Amsterdam Oost het Pride 

Oost Festival wordt georganiseerd (met 

voorafgaand een Pre Pride) en een reeks 

diversiteitsbijeenkomsten met thema’s 

als veiligheid, jongeren en sport. Ook 

kun je bijvoorbeeld denken aan de 4 

mei herdenking, een 5 mei maaltijd, een 

dialoogtafel rondom Keti Koti of een Iftar 

met Roze Randje. De evenementen, vierin-

gen en/of bijeenkomsten zijn afgestemd 

op de desbetreffende wijk en worden in 

samenwerking en samenspraak met lokale 

partners georganiseerd en vormgegeven. 

Deze activiteiten kunnen bijdragen aan 

verbinding en daarmee aan de (ervaren) 

veiligheid in de wijk. De stappen die wor-

den ondernomen tijdens het proces van 

implementatie van de methode in andere 

steden/wijken zijn als volgt:

1. Start 

• Samen met de gemeente een wijk of 

gebied selecteren.

• In kaart brengen van actieve organisa-

ties, bewoners(initiatieven) en diverse 

gemeenschappen in de wijk en hiermee 

kennismaken (sociale kaart).

• Lokale trekkers - uit de actieve be-

woners (soms ook verbonden aan 

buurtorganisaties of gemeenschap-

pen) – inspireren en motiveren om zich 

op persoonlijke titel in te zetten voor 

het (op den duur) vormen van een 

kernteam.

• Brainstorm/inspiratiesessie om kleinere 

subdoelen voor meer verbinding op te 

stellen voor de korte termijn (in lijn met 

het gedachtegoed en hoofddoel van 

Alle Kleuren).

2. Verloop

• Plannen maken voor evenementen, 

activiteiten en/of bijeenkomsten.

 – Eigenaarschap wordt bij bewoners en 

lokale organisaties gelegd.

• De juiste samenwerkingspartners in de 

wijk zoeken voor de desbetreffende 

activiteit.

 – Bestaande initiatieven en organisaties 

in de wijk worden versterkt.

• Een startbijeenkomst/brainstorm organi-

seren voor de desbetreffende activiteit 

met de relevante spelers die tot dan toe 

gevonden zijn.

• Verbinding leggen tussen deze diverse 

spelers zowel voorafgaand, tijdens als 

na het event, met het oog op het creë-

ren van een duurzaam netwerk.

3. Doorlopend

• De lokale trekkers en het kernteam 

worden (binnen de pilot) doorlopend 

begeleid door Stichting Alle Kleuren 

bij het opbouwen van het netwerk 

in de wijk en het initiëren van eerste 

activiteiten.

• Er wordt door het kernteam continue 

gekeken of er eventuele nieuwe spelers 

zijn die meegenomen kunnen worden 

in het netwerk.

Alle Kleuren in Groningen
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• Deelnemende organisaties en betrokke-

nen kunnen diverse workshops volgen 

rond de thema’s: diversiteit, inclusie en 

community-building.

Door het doorlopen van deze stappen is 

het mogelijk om een duurzame methode 

neer te zetten. Het gedachtegoed van 

Alle Kleuren wordt zo namelijk lang-

zamerhand het gedachtegoed van de 

lokale trekkers en de wijk. De stappen 

kunnen dan ook steeds opnieuw door-

lopen worden om meerdere activiteiten 

te organiseren. Hierdoor is er blijvend 

aandacht voor de verbinding in de wijk en 

resulteert dit uiteindelijk gedurende het 

hele jaar in verbinding tussen wijkbewo-

ners. De evenementen zijn dus geen doel 

op zich, maar kunnen gezien worden als 

een middel om het doel van verbinding te 

bereiken.

2.5 Randvoorwaarden
Enkele randvoorwaarden waar een 

gemeente aan moet voldoen om Alle 

Kleuren te implementeren zijn:

• De gemeente heeft de mogelijkheid om 

(in de beginfase) het lokale netwerk in 

een wijk beeld te brengen, bestaande 

uit actieve bewoners en organisaties.

• Er is voldoende kennis van de bestaan-

de netwerken en actieve bewoners om 

met Alle Kleuren op aan te haken. Als 

dit nog niet aanwezig is, moet er extra 

tijd worden genomen om hieraan te 

werken.

• Het netwerk moet bestaan uit vertegen-

woordigers uit diverse gemeenschappen 

met zeer diverse achtergronden. Is dit 

niet het geval, dan moet hieraan vanaf 

de start worden gewerkt alvorens het 

project verder wordt uitgevoerd.

• Er is bij de gemeente nadrukkelijk de 

wens en wil om de verschillende ge-

meenschappen met diverse achtergron-

den in een wijk te benaderen.

• De gemeente heeft vooraf getoetst of 

er voldoende draagvlak is:

 – Intern bij de gemeente zelf om de 

methode financieel te ondersteunen;

 – binnen het netwerk om een lang-

durige samenwerking aan te willen 

gaan, en;

 – bij partners/betrokkenen uit het net-

werk om het initiatief te trekken.

2.6  Verandertheorie en 
werkzame elementen

‘Diversiteit koesteren, vieren en zien als 

verbindende factor en kracht.’ Dit is het 

gedachtegoed dat ten grondslag ligt aan 

de methode Alle Kleuren. Voor het wer-

ken met de methode is het belangrijk dat 

de uitvoerders in wijken dit gedachtegoed 

hebben of overnemen vanuit intrinsieke 

motivatie. Deze basis kan gezien wor-

den als een constante factor die nodig is 

om de methode succesvol uit te kunnen 

voeren. Om die reden moeten uitvoerders 

van de methode zich continue – bij elke 

stap opnieuw – afvragen of ze volgens dit 

gedachtegoed werken. Tijdens het uitvoe-

ren van de stappen komt dit terug, door 

bijvoorbeeld vragen te stellen als: ‘welke 

ervaringen delen we met elkaar?’, ‘hoe 

kunnen we de wijk prettig maken voor 

iedereen?’, ‘zijn er nog mensen die aan 

tafel missen?’, ‘wat willen mensen uit de 

buurt zelf graag zien, doen of organise-

ren?’ of ‘wie uit onze wijk zou catering (of 

iets anders) kunnen verzorgen voor event 

X?’ De eerste twee vragen geven inzicht in 

de gemeenschappelijke delers van mensen 

aan tafel. De twee laatste vragen zoomen 

Verandertheorie Alle Kleuren

Neveneffecten:

Ontstaan van een 

buurtnetwerk waar 

buurtbewoners het 

gehele jaar uit  

kunnen putten.

Neveneffecten: 

Bijdragen aan de veilig-

heid en het veiligheids-

gevoel in de wijk.

Bijvoorbeeld  

als hulp 

nodig is;

Of elkaar 

vinden ten 

tijde van  

conflict.

Hoofddoel: 

Blijvend actief bijdra-

gen aan het creëren van 

een wijk waarin alle bewo-

ners van diverse communities 

van de desbetreffende wijk 

zich met elkaar verbon-

den voelen.

• Samen met de gemeente een wijk selecteren; 

•  In kaart brengen van actieve organisaties en bewoners(initiatieven)  

in de wijk.

STAP 1 – START

•   Plannen maken voor evenementen, activiteiten en/of bijeenkomsten; 

- Eigenaarschap wordt bij bewoners en lokale organisaties gelegd.

•   De juiste spelers in de wijk betrekken voor de desbetreffende activiteit; 

- Bestaande initiatieven en organisaties in de wijk worden versterkt.

•   Startbijeenkomst met de tot dan toe gevonden relevante spelers;

•   Verbinding leggen tussen deze diverse spelers die tot dan toe  

gevonden zijn;

STAP 2 – VERLOOP

Doorlopend:

•  Begeleiding door Alle Kleuren Oost;

•  Bekijken of er nieuwe/andere spelers meegenomen kun-nen worden in het netwerk;

•   Betrokkenen kunnen diverse workshops volgen rond the-ma’s als inclusie, diversiteit  

en community building. 

Gedachtegoed als basis:

Diversiteit koesteren, vieren en zien als verbindende factor en kracht. 
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juist in op de diversiteit van de mensen 

aan tafel en de mensen in de wijk door te 

bevragen of bepaalde sleutelfiguren nog 

missen en door personen te betrekken 

en in te zetten op basis van hun talent. 

Het gaat hierbij niet alleen om de juiste 

mensen bij de plannen zoeken, maar juist 

ook om kijken wat de buurt zelf graag wil 

en dat vervolgens met elkaar proberen te 

realiseren. Het eigenaarschap ligt dus niet 

bij één centrale persoon die top down 

aan de plannen werkt, maar het eigenaar-

schap wordt gedeeld en de ideeën komen 

bottom up.

De stappen, doelen en effecten van de 

methode – die weergegeven staan in het 

schema – volgen van links naar rechts 

op elkaar. Hieraan liggen aannames ten 

grondslag. Deze aannames zijn een onder-

liggende uitleg van de stappen die in het 

schema gemaakt worden, maar kunnen 

niet per definitie één op één gekoppeld 

worden aan een specifiek onderdeel 

van het schema. Dit is het geval doordat 

sommige aannames verband houden met 

meerdere facetten. Hieronder worden 

de aannames onderbouwd en wordt 

uitgelegd hoe deze zich verhouden tot 

elkaar en de schematische weergave van 

de methode.

AANNAME 1: Verschillende groepen 

en mensen in een wijk komen niet 

automatisch met elkaar in aanraking. Om 

verbinding in een wijk te creëren moeten 

deze groepen actief aan elkaar gekoppeld 

worden.

De theorie van Putnam (2000) over Brid-

ging en Bonding laat zien dat personen 

die zich in elkaar herkennen, zich mak-

kelijker verbonden voelen met elkaar. Dit 

noemt Putnam bonding. Voor personen 

en/of groepen die zich niet in elkaar her-

kennen is dat lastiger. Zo tonen Van Ham 

en Feijten (2008) dat een verschillende 

levensstijl en karakteristieken het minder 

vanzelfsprekend maken dat personen 

sociale relaties aangaan. Putnam gaat er 

bij bridging ofwel ‘bruggen slaan’ daarom 

vanuit dat deze personen actief met el-

kaar in contact gebracht moeten worden, 

omdat de kans groter is dat dit niet orga-

nisch gebeurt. Dat dit niet organisch gaat, 

is ook wat Marten Bos – initiatiefnemer 

van Alle Kleuren Oost – opmerkte bij de 4 

mei herdenking waarover eerder werd ge-

schreven. De methode Alle Kleuren speelt 

daarom in op het slaan van deze bruggen 

door op actieve wijze diverse personen 

met elkaar in contact te brengen en ver-

bindingen te leggen, waardoor personen 

hun buurtnetwerk verbreden.

 ‘Bij een evenement als  
Pride Oost vieren we de 

diversiteit in de buurt met 
een roze randje, maar het 

is echt een buurtfeest. 
Natuurlijk is het fijn als 
mensen daar anderen 

ontmoeten waar ze zelf niet 
zo snel mee om gaan, dat 
is ook het mooie van zo’n 
evenement – dat mensen 

daar met elkaar in gesprek 
raken.’  

 
Sebas Kes, kernteam  

Alle Kleuren Oost

‘[Het] vraagt om een 
inspanning van de betrokken 

mensen, maar wellicht 
ook van instanties en 

organisaties, om dit klimaat 
van ontmoeting en contact 

te creëren.’  
 

Respondent van de survey

AANNAME 2: Door buurtbewoners en 

-initiatieven de kar te laten trekken van 

de methode, wordt diversiteit in de wijk 

zichtbaar (ofwel gezien, gekoesterd, 

gevierd).

Als personen met diverse achtergronden 

en ervaringen – bijvoorbeeld door oplei-

ding, gender en/of geloof – samenkomen, 

zullen zij vanuit verschillende perspectie-

ven kijken. De kenmerken van deze ver-

schillende personen weerspiegelen in ie-

ders kennis en informatie (Adler & Kwon, 

2002; Rodan & Galunic, 2004). Dit resul-

teert volgens diverse studies naar sociale 

netwerken in innovatie en creativiteit, 

doordat kennis en informatie belangrijke 

bronnen zijn voor het genereren en uit-

voeren van nieuwe ideeën (Adler & Kwon, 

2002; Rodan & Galunic, 2004; Baer et al., 

2015). Niet alleen door de variatie aan 

kennis en informatie ontstaan er nieuwe 

ideeën, maar ook door het combineren 

van verschillende perspectieven (Rodan & 

Galunic, 2004). Daarnaast zorgt een poel 

aan diverse personen ook voor diversiteit 

aangaande andere bronnen zoals tijd, 

energie en netwerk. De aanname is dat als 

buurtbewoners zelf, en vooral samen, de 

leiding hebben de diversiteit uit de buurt 

tot uiting komt in de activiteiten die zij 

organiseren en creatieve kruisbestuivin-

gen ontstaan. Bij de methode Alle Kleuren 

wordt een sociaal netwerk opgezet door 

het al eerder genoemde ‘bruggen slaan’ 

tussen personen met verschillende achter-

gronden. Hierdoor kunnen kartrekkers en 

enthousiastelingen uit de desbetreffende 

buurt de diversiteit in de wijk tot uiting 

laten komen omdat zij zelf degenen 

zijn die ideeën aandragen en uitvoeren. 

Denk bijvoorbeeld aan een Iftar met Roze 

Randje. Een idee dat is ontstaan naar aan-

leiding van de samenwerking tussen mos-

lims en lhbti+ personen uit de wijk binnen 

het Alle Kleuren netwerk in Amsterdam 

Oost. Een ander voorbeeld dat voortkomt 

uit het hebben van een divers netwerk 

is de diversiteit aan eetkraampjes tijdens 

evenementen, zoals Pride Oost.
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‘Diversiteit werkt en zorgt 
ook voor diversiteit in 
oplossingsrichtingen.’ 

 
 Respondent van de survey

AANNAME 3: Door verbinding te 

leggen ontstaat een buurtnetwerk 

waar buurtbewoners het gehele jaar uit 

kunnen putten. 

Zoals in aanname 1 benoemd, kunnen 

buurtbewoners hun netwerk verbreden 

doordat ze actief in contact gebracht 

worden met personen uit de wijk 

waarmee ze anders wellicht niet in 

contact zouden komen. Het ontstaan 

van een netwerk is volgens Bridge (2002) 

een voorwaarde voor sterke sociale 

verbinding, ook wel sterk sociaal kapitaal 

genoemd. Verbinding tussen gelijkge-

stemde personen – waarmee gedoeld 

wordt op personen die overeenstemming 

vinden in bepaalde identiteitsmarkers of 

ervaringen – leidt vooral tot begrip en 

steun, waar verbinding tussen personen 

met verschillende achtergronden en 

ervaringen juist toegang biedt tot een 

brede(re) variatie aan bronnen (zoals 

kennis, netwerk, tijd) (Bridge, 2002). 

Ook Alle Kleuren ziet dat verbindingen 

die opgebouwd worden binnen de 

methode, ervoor zorgen dat personen 

een breder netwerk krijgen waardoor 

de bronnen waaruit een persoon kan 

putten gevarieerder worden. Bij Alle 

Kleuren beperkt de toegang tot een 

divers netwerk zich niet tot alleen één 

of meerdere activiteiten van de methode 

maar kunnen buurtbewoners het hele 

jaar hieruit putten. Dit kwam ook Bridge 

(2002) tegen. Volgens hem kan een 

sociale organisatie met één doeleinde 

gevormd worden, maar wordt deze 

organisatie in de toekomst voor verschil-

lende doeleinden gebruikt. Zo is Alle 

Kleuren in eerste instantie opgericht om 

een wijk te creëren waar bewoners van 

diverse gemeenschappen zich met elkaar 

verbonden voelen, maar leidt dit nu 

ook tot een buurtnetwerk dat buiten de 

methode om ingezet kan worden. 

‘In het programma waar 
we de sleutelfiguren 
gaan opleiden, gaan 
we ze trainen hoe je 
taboeonderwerpen 

bespreekt en kenbaar 
maakt. En hoe we dus voor 

een veilige samenleving 
met elkaar kunnen 

zorgen, waar we zelf ook 
verantwoordelijk voor zijn. 

Die gesprekken moeten 
gevoerd worden met 

mensen in de wijk, ook 
gesprekken tussen mensen 

die zich gediscrimineerd 
voelen en mensen die het 
gevoel hebben dat ze niks 
meer mogen zeggen. Dat 

zijn de mooiste dingen 
denk ik, om die mensen 
juist bij elkaar te hebben 

en die gelijkgezind te 
krijgen. Met als doel dat we 
allemaal geen last hebben 

van elkaar – we hoeven 
geen beste vrienden te 
worden, maar we willen 

allemaal fijn wonen. 
En daar moeten we de 
sleutelfiguren goed bij 
begeleiden en helpen.’  

 
Sharon Axwijk, interim 

Kwartiermaker bij Bureau 
Gelijke Behandeling 

Flevoland

Alle Kleuren Congres Regenboogsteden
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AANNAME 4: Positieve verbinding 

tussen buurtbewoners vergroot het 

veiligheidsgevoel van deze bewoners.

Wanneer bewoners langs elkaar leven in 

plaats van met elkaar worden vooroorde-

len en stereotypen in stand gehouden of 

zelfs gevoed. Daarom kiest Alle Kleuren 

ervoor om wijkbewoners met elkaar in 

contact te brengen – zoals beschreven bij 

aanname 1. Volgens de contacttheorie 

(Allport, 1954) worden vooroordelen, 

stereotypen, maar ook conflicten tussen 

gemeenschappen verminderd als leden 

met elkaar in contact komen. Dit zou 

vervolgens ook een positief effect hebben 

op het veiligheidsgevoel. Volgens Allport 

zijn tijdens deze ontmoeting echter vier 

elementen belangrijk voor het creëren 

van een positief effect, namelijk: 

• De personen hebben een gemeenschap-

pelijk doel, dat zonder de ander niet 

behaald kan worden;

• de personen werken samen naar het 

gezamenlijke doel toe, waarbij er geen 

ruimte is voor concurrentie;

• bij voorkeur is er geen ongelijke 

machtsverhouding tussen de personen, 

en; 

• de ontmoeting wordt ondersteund/

begeleid door een persoon die contact 

tussen de groepen/personen belangrijk 

vindt en die enig gezag heeft door 

diens positie ten opzichte van de groep 

(Allport, 1954). 

De werkwijze van Alle Kleuren komt over-

een met de vier bovengenoemde elemen-

ten van de contacttheorie. Deze elemen-

ten komen op de volgende manieren 

terug bij de methode van Alle Kleuren: 

Een gemeenschappelijk doel

Alle Kleuren probeert verbinding tussen 

bewoners te creëren door samen diverse 

activiteiten en evenementen te organise-

ren, met onder andere als doel verbinding 

creëren, waardoor iedereen zichzelf kan 

zijn. Bewoners kunnen in hun wijk te 

maken krijgen met uitsluiting of discri-

minatie. Dankzij Alle Kleuren worden de 

handen ineengeslagen tegen alle vormen 

van discriminatie. In de aanloop naar deze 

activiteiten komen wijkbewoners samen 

voor overleggen en brainstormsessies, om 

samen toe te werken naar een succesvol 

evenement dat verbinding creëert. 

Geen concurrentie 

Onder andere door het gedachtegoed – 

diversiteit koesteren, vieren en zien als 

verbindende factor en kracht – dat ten 

grondslag ligt aan Alle Kleuren is er wei-

nig tot geen concurrentie mogelijk tussen 

wijkbewoners, omdat de methode ervan 

uitgaat dat iedereen gelijkwaardig is aan 

elkaar ongeacht identiteitsmarkers en 

sterke of minder sterke eigenschappen. Er 

wordt juist gekeken naar de competenties 

en kracht van een persoon of organisatie, 

waarop de taken en bezigheden van deze 

persoon of organisatie worden afgestemd. 

Een voorbeeld hiervan van Alle Kleuren 

Oost is bijvoorbeeld een jongere die 

tijdens Pride Oost op het podium staat om 

de dag aan elkaar te praten, maar de ver-

gaderingen voorafgaand aan het evene-

ment niet bijwoont. Deze jongere is meer 

een doener en haalt minder energie uit 

het bijwonen van de vergaderstructuur, 

terwijl deze persoon groot talent heeft 

voor de presentatie. Een ander voorbeeld 

is een jongerenorganisatie die zich vooral 

bezighoudt met het stukje programma 

tijdens Pride Oost dat interessant is voor 

jongeren in plaats van ouderen, omdat 

zij logischerwijs gespecialiseerd zijn in de 

behoefte van jongeren en ook binnen die 

groep een sterk netwerk hebben.

Geen ongelijke machtsverhoudingen

Het gedachtegoed van Alle Kleuren 

draagt – zoals hierboven al genoemd 

– ook bij aan gelijkwaardigheid tussen 

personen en groepen, omdat het uit-

gangspunt gelijkwaardigheid is: iedereen 

is anders en mag anders zijn. Daarnaast 

is iedereen betrokken bij Alle Kleuren als 

wijkbewoner, wijkinitiatief of wijkorgani-

satie, waardoor iedereen vanuit een ge-

lijkwaardige positie aanwezig is, namelijk 

‘de gedeelde wijk’. Deze gedeelde noemer 

zorgt ervoor dat iedereen op eenzelfde 

niveau met elkaar in contact staat. 

Ondersteuning door persoon met enig 

gezag

Tijdens de organisatie van activiteiten in 

Amsterdam Oost ondersteunt en facili-

teert het kernteam van Alle Kleuren Oost 

bijeenkomsten en ontmoeting. Belangrijk 

hierbij is dat het kernteam bestaat uit 

bewoners (individuen) die op persoon-

lijke titel betrokken zijn bij Alle Kleuren 

en dus niet een bestaande organisatie 

of specifieke groep vertegenwoordigen. 

In deelnemende pilotgemeenten wordt 

hier een lokaal kernteam voor gevormd. 

Deze structuur – waarbij het kernteam de 

leiding neemt – zorgt ervoor dat ontmoe-

tingen soepel verlopen en alle personen/

groepen gehoord worden. Hierdoor kan 

ontmoeting tussen groepen op een posi-

tieve manier plaatsvinden.

Bovenstaande uitleg toont hoe de me-

thode Alle Kleuren de juiste kaders biedt, 

die volgens Allport’s (1954) contacttheorie 

nodig zijn om ontmoeting tussen diverse 

groepen en personen te faciliteren. Op 

deze basis komen wijkbewoners samen 

en leren elkaar en organisaties/initiatie-

ven op een positieve manier kennen. De 

contacttheorie wijst uit dat dit positieve 

contact – tussen personen die eerder wel-

licht vooroordelen hadden over elkaar 

– ervoor zorgt dat mensen niet alleen 

over dit individu maar ook over de gehele 

groep positiever gaan denken. Niet alleen 

vooroordelen en stereotypen verminderen 

daarom, maar ook neemt discriminatie af 

(Felten et al., 2020).

Dat deze discriminatie afneemt is be-

langrijk voor het veiligheidsgevoel van 

personen. In de Veiligheidsmonitor 2021 

van het Centraal Bureau voor de Statis-

tiek – waar voor het eerst ook aandacht 

was voor het thema discriminatie – komt 

aan het licht dat er een samenhang is tus-
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sen het ervaren van discriminatie en het 

ervaren veiligheidsgevoel. (Akkermans & 

Kloosterman, 2022). 173 duizend inwoners 

van Nederland, allen 15 jaar of ouder, par-

ticipeerden aan dit onderzoek. Cijfers van 

2021 laten zien dat 57% van de personen 

die discriminatie-ervaring hebben zich 

weleens onveilig voelen, tegenover 30% 

van de personen die geen discriminatie-

ervaring hebben. Ook voelt 7% van de 

personen met een discriminatie-ervaring 

zich vaak onveilig, tegenover 1% van 

de personen zonder een discriminatie-

ervaring. Daarbij speelt de grond waarop 

personen gediscrimineerd worden mee in 

de samenhang met een onveiligheidsge-

voel. Hoe sterk de samenhang tussen de 

ervaren discriminatie en het onveiligheids-

gevoel is, hangt af van de grond waarop 

personen gediscrimineerd werden. Deze 

samenhang is het sterkst als het gaat om 

transgender zijn, geslacht en seksuele ori-

entatie. Van de personen die zich op een 

of meerdere van deze gronden gediscrimi-

neerd voelde in 2021, voelt 70% zich wel-

eens onveilig. Op grond van huidskleur of 

nationaliteit geldt dit voor ongeveer 50% 

(Akkermans & Kloosterman, 2022). Op 

basis hiervan kan geconcludeerd worden 

dat een afname van discriminatie – waar 

positieve verbinding volgens de contact-

theorie invloed op heeft – het veiligheids-

gevoel vergroot.

Samen in de Wijk in Rotterdam

3. Methode: Samen in de Wijk
De methode Samen in de Wijk is geba-

seerd op de Rotterdamse Veiligheidsal-

liantie Natuurlijk Samen. Deze alliantie 

is in 2017 opgericht en zet zich in voor 

een veiliger en leefbaarder Rotterdam 

voor alle inwoners, met daarbij speci-

fieke aandacht voor lhbti+ personen. In 

de veiligheidsalliantie hebben diverse 

Rotterdamse organisaties de krachten 

gebundeld in een samenwerking. Voor de 

pilot Veilige Wijken is deze methode in 

samenwerking met Dona Daria aangepast 

op wijkniveau. De methode is gericht op 

het veilig samenleven in de wijk.

In de wijk wordt een veiligheidsalliantie 

opgezet bestaande uit bijvoorbeeld soci-

ale partners, wijkregisseurs, de wijkagent, 

welzijnswerk, een wijkcentrum, jongeren-

werk, wijkbewoners(initiatieven), lokale 

zelforganisaties en lokale lhbti+ organisa-

ties. In een alliantie-vorm wordt er geke-

ken wat er speelt in de wijk, hoe actuele 

gebeurtenissen kunnen worden opgepakt 

en wie welke rol daarbij heeft. Door delen 

van kennis en ervaring en het creëren van 

inzicht bevordert de methode het (veilig) 

samenleven. Aan de hand van actuele 

signalen uit de wijk worden handelings-

perspectieven geboden en besproken.

3.1 Doel
Het doel van de methode Samen in de 

Wijk is om bij te dragen aan het veiliger 

en leefbaarder worden van een wijk 

voor alle inwoners. Daarbij is specifieke 

aandacht voor lhbti+ personen. Het uit-

eindelijke streven is dat lhbti+ personen 

zichtbaar zichzelf kunnen zijn in de wijk 

zonder te maken te krijgen met scheld-

partijen, overlast, pesten, bedreigingen en 

geweld.

 

Dit betekent concreet dat wanneer er 

zich incidenten voordoen, bewoners er 

op kunnen vertrouwen dat er voldoende 

steun aanwezig is in de wijk en bij de 

gemeente om de zaak zo snel mogelijk 

op te lossen en hen de juiste hulp te 

bieden. Dit betekent dat de betrokken 

instanties zichtbaar en sensitief zijn voor 

incidenten aangaande lhbti+ personen. 

De problematiek wordt geregistreerd, 

er wordt gezocht naar oorzaken, en 

toegewerkt naar duurzame oplossingen. 

De betrokken instanties nemen 

klachten serieus en gaan sensitief om 

met slachtoffers van lhbti+ gerelateerd 
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geweld. Ze herkennen anti-lhbti+ geweld 

of discriminatie en treden daar snel en 

effectief tegenop. Hier gaat aan vooraf 

dat inwoners goed geïnformeerd zijn over 

wat hun rechten zijn en waar ze terecht 

kunnen voor advies en ondersteuning. 

Als ze zelf niet over deze informatie 

beschikken, weten ze die via de gemeente 

of partners snel te vinden.

Samengevat kent de methode dus de 

volgende subdoelen:

1.  Lhbti+ personen weten beter waar 

ze terecht kunnen als ze anti-lhbti+ 

geweld meemaken, of zich onveilig 

voelen in hun wijk. Ze zijn goed 

geïnformeerd over wat hun rechten zijn 

en waar ze terecht kunnen voor advies 

en ondersteuning.

2.  Instanties ondernemen acties op mel-

dingen van bijvoorbeeld anti-lhbti+ ge-

weld en deze organisaties gaan sensitief 

om met slachtoffers. 

3.  Sociaal professionals zijn minder hande-

lingsverlegen en beschikken over meer 

sensitiviteit met betrekking tot lhbti+ 

personen en hun ervaringen.  

4.  Het opzetten en/of verstevigen van een 

ketensamenwerking van organisaties, 

partners en sleutelpersonen uit de wijk. 

Partners binnen de wijk weten elkaar 

beter te vinden. Er zijn korte lijntjes 

tussen deze partners en ze kunnen snel 

en effectief samenwerken. 

3.2 Doelgroep
De methode Samen in de Wijk is er pri-

mair als netwerk voor actieve partners in 

een wijk, om andere methodes beter op 

elkaar aan te laten sluiten en gezamenlijk 

te kunnen signaleren en ontwikkelen. De 

methode richt zich dus voornamelijk op 

gemeenten, gemeentelijke ketenpartners 

zoals antidiscriminatievoorzieningen en 

professionals die zich in willen zetten voor 

veilige wijken voor lhbti+ personen. De 

gemeente en denkt mee over oplossingen 

en krijgt van de andere deelnemende 

partners input voor de vorming van hun 

beleid.

De methode is gebaseerd op de aanname 

dat de actieve partners, en met name de 

zelforganisaties, contact hebben met de 

burgers en hen kunnen vertegenwoordi-

gen. Zij zijn de primaire doelgroep van de 

methode. Hoewel het uiteindelijke doel 

van het samenbrengen van partners is om 

de wijk veiliger en leefbaarder te maken 

voor zowel lhbti+ als niet-lhbti+ wijkbewo-

ners, is dit dus niet de primaire doelgroep 

van de methode. Wijkbewoners, en met 

name lhbti+ personen, zijn wel de profijt-

groep van de methode: het doel is dat zij 

uiteindelijk profiteren van de methode.

3.3 Probleem
Het probleem waar Samen in de Wijk 

zich op richt is tweeledig: enerzijds is er 

de kwetsbare positie van lhbti+ personen 

binnen de wijk, waarbij sprake is van 

gevoelens van onveiligheid en slechter 

ervaren sociale cohesie in de wijk. Ander-

zijds zijn er de tekortkomingen in de ma-

nier waarop daar mee om wordt gegaan 

door instanties, professionals en andere 

buurtbewoners.

Kwetsbare positie en gevoelens van 

onveiligheid van lhbti+ personen 

Verschillende onderzoeken laten de 

kwetsbare positie van lhbti+ personen 

binnen de wijk, hun gevoelens van onvei-

ligheid en slechter ervaren sociale cohesie 

in de buurt zien. Zo zijn lhb-volwassenen 

vaker slachtoffer van een geweldsdelict 

dan heteroseksuele personen Ook voelen 

zij zich onveiliger hun eigen wijk (Van 

Beusekom en Kuyper, 2018). Over trans-

gender personen in Nederland specifiek is 

bekend dat zij veel te maken krijgen met 

geweld. Ze voelen zich twee keer zo vaak 

onveilig als gemiddeld, worden zeven 

keer zo vaak mishandeld of bedreigd, 

en zijn tien keer zo vaak slachtoffer van 

cyberpesten (Transgender Netwerk Neder-

land, 2019). Een op de vijf Nederlandse 

transgender personen werd in de vijf jaar 

voorafgaand aan de EU LGBTI Survey II 

het slachtoffer van een fysieke of seksueel 

gemotiveerde aanval. Dat is twee keer zo 

veel als het gemiddelde voor alle lhbti-

groepen (EU Fundamental Rights Agency, 

2020).

Uit landelijke cijfers blijkt dat discrimina-

tie op grond van seksuele gerichtheid het 

meest plaatsvindt in de openbare ruimte 

en in de eigen buurt of wijk (Walz & Fiere, 

2022). Ongeveer 20% van de meldin-

gen die antidiscriminatievoorzieningen 

ontvingen ging over discriminatie in de 

Samen in de Wijk in Rotterdam
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eigen buurt/wijk, en ongeveer 30% over 

de openbare ruimte/het publieke domein. 

Discriminatie in de eigen woonomgeving 

heeft een grote impact, omdat dit het 

veiligheidsgevoel dat men thuis en in de 

eigen wijk ervaart aantast.

Uit onderzoek van RADAR naar de 

veiligheidsbeleving van lhbt-personen in 

Rotterdam, waar de methode Samen in de 

Wijk ontstaan is, komt naar voren dat de 

meeste respondenten zich voldoende vei-

lig voelen in hun eigen wijk (Van der Tuin, 

Chantre, Fiere, & Witte, 2019). Hier moet 

wel bij gezegd worden dat de meeste 

personen die zeggen zich veilig te voelen, 

aangeven hun gedrag vaak aan de hetero- 

en cisgendernorm aan te passen. Dit is 

zowel het geval in de openbare ruimte, 

als in de eigen woonwijk. Transgender 

personen en personen met een gender 

expressie die van ‘de norm’ afwijkt krijgen 

vaker te maken met negatieve reacties 

en ervaren meer negatieve persoonlijke 

impact hiervan.

Gevoelens van onveiligheid worden niet 

overal in een wijk op eenzelfde manier 

ervaren. Binnen de wijk worden speci-

fieke plekken namelijk vaker als onveilig 

bestempeld. Zo worden uitgaansgelegen-

heden bijvoorbeeld vaker als onveilig er-

varen. Openbare gebouwen daarentegen 

worden vaker gezien als veilige onder-

delen van de publieke ruimte. Tijdens de 

uitvoering van Samen in de Wijk wordt 

rekening gehouden met de specifieke 

kenmerken van de wijk waar de methode 

uitgevoerd wordt. 

Tekortkomingen in de aanpak van 

onveiligheid en discriminatie

Er worden tekortkomingen ervaren in 

de manier waarop met onveiligheid en 

discriminatie om wordt gegaan door 

instanties, professionals en andere buurt-

bewoners. Zo zijn veel gemeenten niet 

goed genoeg voorbereid op incidenten 

waar de veiligheid van lhbti+ personen 

in het geding is, herkennen professionals 

vaak niet het discriminatoire aspect in 

tegen lhbti+ personen gericht geweld en 

missen ze handelingsvaardigheid (Schuyf 

& Scheve, 2017).

Daarnaast weten mensen – waaronder 

lhbti+ personen - zelf niet altijd waar 

ze terecht kunnen met gevoelens van 

onveiligheid of ervaren discriminatie. Ook 

als mensen een voorval als discriminatie 

herkennen, betekent dit niet automatisch 

dat ze dit ook melden bij een instantie. 

De meldingsbereidheid is dan ook laag: 

slechts één op de vijf personen doet 

ergens melding. In deze cijfers zijn ook 

meldingen bij bijvoorbeeld een school of 

werkgever meegenomen. Slechts 3% van 

de ervaringen wordt gemeld bij een anti-

discriminatievoorziening, de politie, het 

College voor de Rechten van de Mens, of 

MiND (Meldpunt Internet Discriminatie). 

Hier zijn meerdere mogelijke verklaringen 

voor, zoals een gebrek aan vertrouwen 

dat er iets met een melding gedaan wordt, 

schaamte, gewenning aan discriminatie, 

angst voor de gevolgen van het melden, of 

het niet bekend zijn met de meldingsmo-

gelijkheden (Walz & Fiere, 2022). 

3.4 Aanpak
De aanpak van Samen in de Wijk 

is als volgt: In de wijk wordt een 

veiligheidsalliantie opgezet. In de 

veiligheidsalliantie wordt er gekeken 

wat er speelt in de wijk, hoe actuele 

gebeurtenissen kunnen worden opgepakt 

en wie welke rol daarbij heeft. Door het 

onderling delen van kennis en ervaring 

bevordert de methode het (veilig) 

samenleven in de wijk. Aan de hand 

van actuele signalen uit de wijk worden 

handelingsperspectieven geboden en 

besproken. De aanpak wordt bij voorkeur 

opgezet in een periode met weinig 

incidenten. 

 

Belangrijk om te benoemen is dat de 

methode in iedere wijk op een andere 

manier vorm zal worden gegeven. 

Hoe de veiligheidsalliantie eruit komt 

te zien is afhankelijk van de lokale 

context van een wijk. Wel zijn er 

een aantal stappen die in bij iedere 

uitvoering van de methode terugkomen, 

namelijk: de start en nulmeting, de 

alliantieopbouw, de begeleiding 

bij implementatie, kennissessies en 

alliantiebijeenkomsten en doorlopend 

advies en ondersteuning. Deze stappen 

worden hieronder beschreven. 

Samen in de Wijk in Rotterdam
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1 Start en nulmeting 

• Samen met de gemeente een wijk of 

gebied selecteren waar de methode 

uitgevoerd zal worden 

• In kaart brengen van actieve 

organisaties en bewoners(initiatieven) 

in de wijk en hiermee kennismaken 

• Een lokale trekker van de alliantie 

selecteren uit de actieve organisaties in 

de wijk 

• Het inventariseren van de behoeftes 

van de deelnemende partners, 

waaronder sociale partners, de 

wijkagent, wijkbewoners(initiatieven), 

de lokale antidiscriminatievoorziening, 

lokale zelforganisaties en lokale lhbti+ 

organisaties

2. Alliantieopbouw 

• Er wordt een alliantie gevormd 

door de actieve organisaties en 

bewoners(initiatieven) in de wijk. Deze 

alliantie bestaat uit bijvoorbeeld sociale 

partners, wijkregisseurs, de wijkagent, 

welzijnswerk, een wijkcentrum, jonge-

renwerk, wijkbewoners(initiatieven), 

lokale zelforganisaties, het COC, lokale 

lhbti+ organisaties, en andere relevante 

lokale partners. Welke partners onder-

deel zijn van de alliantie, is afhankelijk 

van de lokale context van een wijk. 

Wel is het voor een succesvolle uitvoer 

van de methode van belang een mix te 

hebben van zelforganisaties, (lhbti+) 

belangenverenigingen, welzijnswerk, 

en politie.

• Er worden doelen geformuleerd voor 

de lokale alliantie en het traject wordt 

gevolgd 

3  Begeleiding bij implementatie en advies 

en ondersteuning 

• De lokale trekker van de veiligheidsal-

liantie wordt begeleid bij het lokaal 

vormgeven van de methode: bij het 

opbouwen en duurzaam vormgeven 

van de alliantie

• De lokale trekker wordt ‘opgeleid’ 

om de lokale alliantie zelf te kunnen 

begeleiden/coördineren 

• De lokale trekker kan doorlopend ge-

bruik maken van een hulplijn bij Dona 

Daria voor advies, ondersteuning en 

praktische vragen 

4 Kennissessies en alliantiebijeenkomsten 

• Er worden drie kennissessies over 

relevante thema’s georganiseerd voor 

alle betrokkenen bij de alliantie. Denk 

bijvoorbeeld aan een inspiratiebijeen-

komst over lhbti+ sensitief taalgebruik, 

intersectionaliteit, of beleidsvorming. 

Welke thema’s aan bod komen is afhan-

kelijk van de behoeften van de deel-

nemende partners. Daarnaast worden 

goede en inspirerende voorbeelden 

van lokale partners tijdens deze sessies 

uitgelicht.  

• Elke zes weken wordt er een fysiek 

overleg georganiseerd met de allian-

tiepartners uit de wijk. Deze alliantie-

bijeenkomsten zijn gericht op: 

 – Het delen van signalen met elkaar, 

uitwisselen van (geplande) activitei-

ten en al werkend samen leren wat er 

speelt er in de wijk

 – Het stimuleren van acties om samen 

de veiligheid en het veiligheidsgevoel 

in de wijk te vergroten en het onder-

ling afstemmen van de rollen binnen 

de alliantie met betrekking tot die 

acties. Concrete acties waar een 

veiligheidsalliantie bijvoorbeeld mee 

aan de slag kan gaan zijn: het opstel-

len en verspreiden van een sociale 

kaart in de wijk, in gesprek gaan met 

horecaondernemers om het uitgaans-

leven veiliger te maken, het uitvoe-

ren van een veiligheidsanalyse, het 

uitvoeren van een campagne om de 

meldingsbereidheid te vergroten, of 

het ontwikkelen van een ketenaan-

pak. Welke acties uitgevoerd worden 

is afhankelijk van de specifieke ken-

merken van de wijk waar de methode 

uitgevoerd wordt.

 – Tijdens de alliantiebijeenkomsten 

wordt aanvullende deskundigheids-

bevordering aangeboden, gericht op 

het praktisch toepassen van eerder 

opgedane kennis bij de kennissessies. 

Deze deskundigheidsbevordering 

bestaat uit het volgen van workshops 

ter bevordering van het veiliger ma-

ken van de wijk. 

3.5 Randvoorwaarden
Enkele randvoorwaarden waar je als 

gemeente aan moet voldoen om Samen in 

de Wijk te implementeren zijn:

• De gemeente heeft de mogelijkheid om 

(in de beginfase) Dona Daria en Movisie 

te introduceren binnen het relevante 

netwerk. Denk hier aan de wijkagent, 

zelforganisaties, welzijnswerk en 

antidiscriminatievoorziening.

• Er is voldoende kennis van deze part-

ners en netwerken waarop Samen in de 

Wijk kan aanhaken.

• De gemeente heeft vooraf getoetst of 

er voldoende draagvlak is:

 – Intern bij de gemeente zelf om de 

pilot financieel te ondersteunen na 

het pilotjaar;

 – binnen het netwerk om een 

langdurige samenwerking aan te 

gaan, en;

 – bij een van de partners uit het net-

werk om de alliantie te gaan leiden 

na het pilotjaar.

• Er moet een coördinator aangesteld 

worden die voldoende tijd heeft, zowel 

voor overleg met Dona Daria en Movisie 

als voor Veiligheidsalliantiebijeenkom-

sten. Dit kan in overleg en zou gefi-

nancierd worden uit de bijdrage die de 

gemeente krijgt van OCW. Daarnaast 

faciliteert de partner ook de bijeenkom-

sten qua locatie en catering.

• Partners van de veiligheidsalliantie zijn 

bereid, en hebben dus de tijd en ruimte, 

om workshops te volgen ter bevorde-

ring van het veiliger maken van de wijk. 

Dit wordt in het plan van aanpak ‘des-

kundigheidsbevordering’ genoemd. Dit 

kan vanuit de partners in de alliantie of 

extern worden ingehuurd. 
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3.6  Verandertheorie en 
werkzame elementen

Zoals beschreven in de aanpak en te zien 

in het schema, bestaat Samen in de Wijk 

uit kennissessies en alliantiemeetings, die 

uitgevoerd worden als aan de randvoor-

waarden voldaan is. De acties die uit deze 

sessies voortkomen, dragen bij aan vier 

verschillende subdoelen, namelijk:

1.  Lhbti+ personen weten beter waar 

ze terecht kunnen als ze anti-lhbti+ 

geweld meemaken, of zich onveilig 

voelen in hun wijk. Ze zijn goed geïn-

formeerd over wat hun rechten zijn en 

waar ze terecht kunnen voor advies en 

ondersteuning

2.  Instanties ondernemen acties op mel-

dingen van anti-lhbti+ geweld en deze 

organisaties gaan sensitief om met 

slachtoffers

3.  Sociaal professionals zijn minder hande-

lingsverlegen en beschikken over meer 

sensitiviteit met betrekking tot lhbti+ 

personen en hun ervaringen   

4.  Partners binnen de wijk weten elkaar 

ook buiten alliantiemeetings (beter) 

te vinden en kunnen snel en effectief 

samenwerken

Ieder van deze subdoelen dragen bij aan 

het uiteindelijke hoofddoel van interven-

tie: de wijk wordt veiliger en leefbaarder 

voor alle inwoners, met daarbij specifieke 

aandacht voor lhbti+ personen. Onder 

deze subdoelen liggen de volgende vier 

aannames: 

1.  Aanname 1: Als lhbti+ personen beter 

weten waar ze terecht kunnen als ze 

anti-lhbti+ geweld meemaken, of zich 

onveilig voelen in hun wijk, komt dat 

hun veiligheidsgevoel ten goede. 

2.  Aanname 2: Als instanties meldingen 

van anti-lhbti+ geweld serieus nemen 

en sensitief om gaan met slachtoffers, 

neemt de veiligheid in de wijk voor 

lhbti+ personen toe.

3.  Aanname 3: Als sociaal professionals 

minder handelingsverlegen zijn en 

beschikken over meer sensitiviteit met 

betrekking tot lhbti+ personen en hun 

ervaringen, kunnen zij hen beter onder-

steunen bij ervaringen van onveiligheid. 

4.  Aanname 4: Door een alliantie te 

vormen, weten partners elkaar ook 

buiten alliantiebijeenkomsten (beter) te 

vinden en kunnen zij snel en effectief 

samenwerken.

Deze vier aannames zijn onderzocht door 

middel van een literatuurstudie en wor-

den hieronder onderbouwd. In sommige 

gevallen is nog vervolgonderzoek nodig 

om de aannames volledig te kunnen 

onderbouwen. 

Verandertheorie Samen in de Wijk

HOOFDDOEL 
De wijk wordt veiliger  

en leefbaarder voor alle  

inwoners, met daarbij  

specifieke aandacht voor 

lhbti+ personen

Voor succesvolle uitvoer van de interventie  

STAP 1: Start en nulmeting

STAP 2: Alliantieopbouw 

STAP 3:  Begeleiding bij implementatie   

--> doorlopend 

Opstellen sociale kaart

Deskundigheids- 

bevordering over lhbti+ 

onderwerpen

Uitvoeren van een 

veiligheidsanalyse

Campagne over  

discriminatie melden

In gesprek gaan met 

lokale ondernemers  

(i.e. uitgaansleven)

RANDVOORWAARDEN

Kennissessies en  

alliantiemeetings

•  Signaleren en  

uitwisselen over 

actualiteiten

•  Afstemmen over  

activiteiten

• Kennisdeling

STAP 4

Lhbti+ personen weten beter waar ze terecht 

kunnen als ze anti-lhbti+ geweld meemaken, of 

zich onveilig voelen in hun wijk. Ze zijn goed ge-

informeerd over wat hun rechten zijn en waar ze 

terecht kunnen voor advies en ondersteuning.

SUBDOEL 1

Instanties ondernemen acties op meldingen van 

anti-lhbti+ geweld en deze organisaties gaan 

sensitief om met slachtoffers

SUBDOEL 2

Sociaal professionals zijn minder handelingsver-

legen en beschikken over meer sensitiviteit met 

betrekking tot lhbti+ personen en hun ervaringen   

SUBDOEL 3

Partners binnen de wijk weten elkaar ook buiten 

alliantiemeetings (beter) te vinden en kunnen snel 

en effectief samenwerken

SUBDOEL 4

Begeleiding bij implementatie (doorlopend)

STAP 3
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AANNAME 1: Als lhbti+ personen beter 

weten waar ze terecht kunnen als ze 

anti-lhbti+ geweld meemaken, of zich 

onveilig voelen in hun wijk, komt dat hun 

veiligheidsgevoel ten goede. 

Ongeveer 20% van de personen die 

discriminatie ervaren doet ergens melding 

(inclusief bij bijvoorbeeld scholen of werk-

gevers), en slechts 3% van de ervaringen 

worden gemeld bij een officiële instantie 

(Andriessen, et al., 2020). Daardoor laten 

meldingscijfers slechts het topje van de 

ijsberg aan anti-lhbti+ geweld zien.

Uit de LHBT-monitor 2022 blijkt dan 

ook dat het merendeel van de lhb- en 

heteroseksuele respondenten na een 

geweldsincident geen melding deed bij 

de politie in 2019. Om meer te weten te 

komen over mogelijke drempels voor het 

melden, leiden we de beweegredenen af 

uit onderzoek naar mensen die discrimi-

natie hebben ervaren. Ook al zijn deze 

niet specifiek gericht op lhbti+ personen, 

er is hier ook sprake van mensen in een 

gemarginaliseerde positie. Enkele drem-

pels die genoemd worden (Broekroelofs & 

Poerwoatmodjo, 2021; Nhass & Poerwoat-

modjo, 2021):

• Het gevoel dat je niet serieus genomen 

wordt omdat jouw melding niet straf-

baar is en of ernstig genoeg is 

• Het melden zou makkelijker en vlug-

ger moeten kunnen, zoals via een 

meldingsapp;

• Veel discriminatie komt voor in de vorm 

van uitschelden of negatieve opmerkin-

gen in de openbare ruimte. De plegers 

zijn vaak al weg voordat je kan reage-

ren. De gedupeerde moet een melding 

doen en van alles regelen, terwijl die-

gene hier niet om heeft gevraagd;

• Angst voor mogelijke negatieve gevol-

gen voor de melder na het doen van 

een melding;

• Geen vertrouwen hebben in het doen 

van melding: ‘het heeft toch geen zin’

• Wel een melding willen doen, maar uit-

eindelijk toch van gedachte veranderen

• Niet serieus genomen worden door 

politie

• Het gevoel hebben dat jouw ervaring 

niet ernstig genoeg is voor een aangifte

• Ontevredenheid over intake of afhan-

deling van eerdere meldingen

• Onvoldoende op de hoogte gehouden 

worden door de meldingsinstantie

• Voor sommigen is het ook nog ondui-

delijk waar zo’n melding gedaan kan 

worden

Met dit eerste subdoel richt Samen in 

de Wijk zich met name op het vergroten 

van de bekendheid van de meldingsmo-

’Idealiter kunnen we door de pilot Samen in de Wijk weten 
welke plekken onveilig voelen of zijn voor lhbti+ personen, en 
zorgen dat mensen die iets vervelends of onveiligs meemaken 
de juiste instanties en hulp weten te vinden. Op het moment 

dat we bewoners alert kunnen maken op de route die ze kunnen 
bewandelen in ’een geval van onveiligheid, kunnen we daarop 

inspelen en hopelijk het veiligheidsgevoel doen toenemen. Als de 
focus van in plaats van reactie bij preventie komt te liggen is de 

pilot voor mij geslaagd!’  
 

Hicham el Abbas, beleidsmedewerker gemeente Rotterdam

gelijkheden voor discriminatie onder de 

bewoners van de wijk waar de methode 

wordt uitgevoerd. Dit kan bijvoorbeeld 

gedaan worden door een campagne uit 

te voeren in de wijk, waardoor lhbti+ 

personen beter op de hoogte zijn van 

de meldingsmogelijkheden. Bovendien 

kan door middel van een campagne een 

sociale norm gesteld worden. Uit onder-

zoek blijkt dat wanneer mensen zien 

dat hun omgeving het niet oké vindt 

om lhbti+ personen te discrimineren, zij 

gemotiveerd raken om daadwerkelijk 

minder te discrimineren (Felten et al., 

2020). Andersom geldt echter hetzelfde: 

bij gebrek aan sociale normen zijn 

mensen minder gemotiveerd om hun 

gedrag te veranderen. Onder andere het 

voeren van campagnes draagt bij aan het 

verwezenlijken van zo’n sociale norm.

Onderzoek naar de impact die een 

hogere meldingsbereidheid en bekend-

heid van meldingsmogelijkheden hebben 

op de veiligheidsbeleving van lhbti+ 

personen blijft nog uit. Vervolgonder-

zoek hiernaar is daarom nodig. Wat wel 

bekend is, is dat een hogere meldingsbe-

reidheid zorgt voor zicht op de omvang 

en kenmerken van discriminatie (Briels 

et al., 2018). Hierdoor kan discriminatie 

gerichter aangepakt worden en kan er 

ingezet worden op preventie. Als discri-

minatie beter aangepakt kan worden, 

’De kracht van een lokale 
aanpak waar mensen 
nauwer en duurzamer 

contact hebben, werkt beter. 
Een gemeente die lokaal 
werkt, bouwt een relatie 
op. Ontwikkelingen en 

verbeteringen op gebied van 
lhbti+ zijn zo gevoelig, dat 
een relatie de basis vormt 

om meer te leren en te weten 
te komen.’  

 
Respondent van de survey
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kan dit de veiligheidsbeleving van lhbti+ 

wijkbewoners ten goede komen. Uit 

onderzoek van het CBS blijkt namelijk 

dat discriminatie-ervaringen die te 

maken hebben met gender, geslacht en 

seksuele oriëntatie sterk samen hangen 

met het hebben van onveiligheidsge-

voelens. Zo voelt meer dan 70% van de 

mensen die in 2021 gediscrimineerd een 

discriminatie-ervaring hadden op basis 

van hun transgender zijn of seksuele 

oriëntatie zich weleens onveilig (Akker-

mans & Kloosterman, 2022).

AANNAME 2: Als instanties meldingen 

van anti-lhbti+ geweld serieus nemen 

en sensitief om gaan met slachtoffers, 

neemt de veiligheid in de wijk voor lhbti+ 

personen toe.

Uitgangspunt van de methode Samen 

in de Wijk is dat burgers erop kunnen 

vertrouwen dat er voldoende steun in hun 

wijk is om een zaak op te lossen wan-

neer zich een incident heeft voorgedaan. 

De problematiek wordt geregistreerd, 

er wordt gezocht naar oorzaken, en 

toegewerkt naar duurzame oplossingen. 

In algemene zin is het vertrouwen dat 

mensen hebben dat meldingsinstanties 

goed omgaan met meldingen van discri-

minatie laag (Walz & Fiere, 2022). Uit de 

ervaringen van lhbti+ personen is bekend 

dat zij, wanneer ze een melding maken 

van een incident, niet altijd serieus geno-

men worden door de instanties waarbij 

zij melden en dat de medewerkers van 

die meldingsinstanties niet altijd lhbti+ 

sensitief handelen (Transgender Netwerk 

Nederland, 2019). 

Dit blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek met 

betrekking tot politiediensten. Met name 

onder veel transgender personen is er 

sprake van wantrouwen tegenover de 

politie. De aanwezigheid van politie leidt 

voor hen niet automatisch tot een hoger 

veiligheidsgevoel. Uit het onderzoek 

‘Veilig, zo lang men het niet merkt…’ van 

Transgender Netwerk Nederland (TNN) 

blijkt dat een groot deel van de respon-

denten aangeeft zich veilig te voelen in 

de nabijheid van de politie, maar ook 

dat een substantieel deel juist aangeeft 

zich ‘zelden’ of ‘nooit’ veilig te voelen in 

nabijheid van de politie (Oosterhout & 

Alink, 2015). Volgens TNN kan het bevor-

deren van lhbti+ sensitief handelen bij 

politieagenten eraan bijdragen dat meer 

transgender personen aangifte doen bij 

de politie na een incident. 

Als lhbti+ personen niet serieus genomen 

worden wanneer ze een aangifte doen, 

kan dit een negatief effect hebben op 

de vertrouwensband die ze hebben met 

meldingsinstanties zoals antidiscrimina-

tievoorzieningen en de politie. Het is aan-

nemelijk dat lhbti+ personen sneller een 

melding zullen maken van anti-lhbti+ ge-

weld als ze er vertrouwen in hebben dat 

instanties lhbti+ sensitief zijn en serieus 

met hun melding omgaan (Walz & Fiere, 

2022). Specifiek over de politie als mel-

dingsinstantie is bekend dat een positieve 

houding ten opzichte van de politie en 

‘Melden is een abstracte manier van een verhaal vastleggen en 
terechtkomen in een cijferreeks van een organisatie. Liever wil 
ik in gesprek met inwoners en van hen horen wat ze vinden en 
nodig hebben. Daarmee doe je recht aan hun ervaring en erken  

je de problematiek, maar betrek je hen ook bij de oplossing.  
Dat geeft een andere energie. Het geeft, in een bepaalde  

mate, het gevoel dat mensen weer grip krijgen en ze meer in  
hun kracht komen.’ 

 
Respondent van de survey

Samen in de Wijk in Rotterdam
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eerdere positieve ervaringen met aangifte 

doen de kans dat aangifte wordt gedaan 

verhoogd (Andriessen, Discriminatie her-

kennen, benoemen en melden, 2017).  

In de methode Samen in de Wijk is aan-

dacht voor deskundigheidsbevordering 

met betrekking tot lhbti+ personen bij 

lokale partners, waaronder politiedien-

sten en antidiscriminatievoorzieningen. 

Gedurende dit workshoptraject is aan-

dacht voor het vergroten van lhbti+ sen-

sitiviteit onder de deelnemende partners/

instanties. 

AANNAME 3: Als sociaal professionals 

minder handelingsverlegen zijn en 

beschikken over meer sensitiviteit 

met betrekking tot lhbti+ personen 

en hun ervaringen, kunnen zij hen 

beter ondersteunen bij ervaringen van 

onveiligheid. 

Professionals, zoals welzijnsprofessionals, 

ervaren vaak handelingsverlegenheid met 

betrekking tot lhbti+ personen/thematiek. 

Dit betekent dat ze niet goed weten hoe 

ze lhbti+ cliënten op een goede manier 

kunnen ondersteunen. Dit blijkt bijvoor-

beeld uit een onderzoek onder jeugd-

zorgprofessionals naar hun ervaringen 

met lhbti+ cliënten (Emmen et al., 2015). 

Bovendien herkennen professionals niet 

altijd het discriminatoire aspect in geweld 

gericht op lhbti+ personen. 

Uit onderzoek naar de ervaringen van 

cliënten van sociaal professionals, blijkt 

dat cliënten vertrouwen in de professional 

en een gevoel van veiligheid als basisvoor-

waarden zien voor goede hulpverlening 

(Bool et al., 2017). Meerdere aspecten 

kunnen dit gevoel van vertrouwen en vei-

ligheid bevorderen. De meest genoemde 

in dit onderzoek waren 1) het nakomen 

van afspraken en 2) een prettige persoon-

lijke bejegening. Hoewel dit onderzoek 

niet specifiek gaat over de ervaringen van 

lhbti+ personen met sociaal professionals, 

zijn de bevindingen mogelijk wel op hen 

toepasbaar. Als een prettige bejegening 

bijdraagt aan een positieve ervaring met 

sociaal professionals, is bij lhbti+ personen 

sensitiviteit op het gebied van seksuele-, 

gender- en seksediversiteit van belang. 

Uit onderzoek van de Alliantie Gezond-

heidszorg op Maat blijkt dat ongeveer 

75% van de lhbti+ personen het belang-

rijk vindt dat een behandelaar lhbti+ 

sensitief is (Alliantie Gezondheidszorg op 

Maat, 2022). Hoewel dit onderzoek over 

zorg professionals gaat, is het aannemelijk 

dat dit ook voor andere sociaal profes-

sionals geldt. Negatieve ervaringen met 

(sociaal) professionals vanwege een lhbti+ 

achtergrond kunnen er juist voor zorgen 

dat lhbti+ personen contact met profes-

sionals vermijden. Andersom hebben 

positieve ervaringen met (sociaal) professi-

onals ook positieve effecten. Als professio-

nals lhbti+ sensitief werken, komt dat het 

veiligheidsgevoel van lhbti+ personen ten 

goede. Volgens expertisecentrum seksua-

liteit Rutgers gaat lhbti+ sensitief werken 

bijvoorbeeld over (Rutgers, 2022):

• Diversiteit zichtbaar maken

• Seksuele-, gender- en seksediversiteit 

bespreekbaar maken

• Bewust zijn van vooroordelen

• Het hebben van enige basiskennis over 

lhbti+ personen

De methode Samen in de Wijk kan 

bijdragen aan het vergroten van de 

lhbti+ sensitiviteit van sociaal profes-

sionals, bijvoorbeeld door middel van 

het organiseren van kennissessies. Door 

professionals handelingsperspectieven 

te bieden, bijvoorbeeld op het gebied 

van inclusief taalgebruik, kunnen zij een 

omgeving (tussen client en professional) 

creëren waarin lhbti+ personen zich veilig 

en begrepen voelen.

5  ADV’s voeren wettelijk verplichte taken uit, (1) onafhankelijke bijstand verlenen aan personen bij de afwikkeling van hun discriminatieklachten en 

(2) registratie van klachten.

Samen in de Wijk in Rotterdam
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AANNAME 4: Door een alliantie te 

vormen, weten partners elkaar ook 

buiten alliantiebijeenkomsten (beter) te 

vinden en kunnen zij snel en effectief 

samenwerken.

In de handreiking Antidiscriminatiebe-

leid voor gemeenten (Briels et al., 2018) 

wordt het belang van samenwerken met 

ketenpartners bij het ontwikkelen van 

antidiscriminatiebeleid uitgelegd. In het 

geval van Samen in de Wijk, gaat dit 

over samenwerken met maatschappelijke 

organisaties, de antidiscriminatievoorzie-

ning (ADV), de politie en andere relevante 

partners.5 Ook de samenwerking met lhb-

ti+ personen en organisaties is belangrijk. 

Volgens Asante et al. (2022) beschikken 

personen van dergelijke organisaties vaak 

over ervaringskennis en hebben zij vaak 

waardevolle input. Deze betrokkenheid 

van diverse organisaties, bewoners en ini-

tiatieven zorgt ook voor meer draagvlak 

onder lhbti+ personen.

Volgens de handreiking ‘Veilige Wijken 

voor LHBTI’s’ is het van belang dat de bo-

vengenoemde organisaties die betrokken 

zijn bij het signaleren van geweld tegen 

of onveiligheid van lhbti+ personen ‘nauw 

met elkaar samenwerken en hun acties 

op elkaar afstemmen’ (Schuyf & Scheve, 

2017, p. 15) Als de samenwerking tussen 

deze organisaties is opgezet en goed 

verloopt, kunnen zij sneller inspelen op 

de actualiteit of anticiperen op ontwik-

kelingen. Om hier op in te spelen kunnen 

zij makkelijker contact zoeken met andere 

partners uit de alliantieketen ook buiten 

alliantiebijeenkomsten. Zo kan effectiever 

gewerkt worden aan het verbeteren van 

het veiligheidsgevoel van lhbti+ inwoners.

4. Werkwijze pilot

’Een succesvolle uitkomst van de pilot zou voor ons zijn dat 
sociale partners ons in die wijk heel makkelijk weten te vinden, 

en vice versa ook. Als je een actieve samenwerking hebt met 
partners die daar aanwezig zijn en zien wat er zich allemaal 

afspeelt, dan is dat voor ons heel waardevol. Zo kunnen we weten 
wat er speelt in de wijk en daar gericht op inspelen.’  

 
Hicham el Abbas, beleidsmedewerker gemeente Rotterdam

Movisie had een coördinerende rol bij 

de pilot Veilige Wijken. De opzet van de 

pilot kwam tot stand in overleg met de 

methodeontwikkelaars, gemeenten en 

het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap. De methodeontwikkelaars 

zijn gekoppeld aan gemeenten en zijn 

daar vervolgens aan de slag gegaan in 

overleg met de beleidsmedewerker van 

de gemeente. Hierbij werd ook direct 

de samenwerking gezocht met lokale 

partijen en actieve bewoners. Naast 

de trajecten in de acht deelnemende 

gemeenten werd er onderzoek gedaan 

naar de twee methoden. Dit onderzoek 

was gericht op het onderbouwen van de 

methoden met literatuuronderzoek en 

het uitwerken van een verandertheorie. 

Op basis van het onderzoek konden 

de werkzame elementen van beide 

methodes worden beschreven. In dit 

hoofdstuk worden de verschillende 

onderdelen van de pilot toegelicht vanuit 

de coördinerende rol van Movisie.

4.1 Werving
Eind 2021 hebben de 56 Regenboogge-

meenten informatie ontvangen over de 

pilot Veilige Wijken en de mogelijkheden 

om deel te nemen. Hierbij is praktische 

informatie gedeeld, zoals de pilotperi-

ode, beschikbaar budget en bijbehorende 

ondersteuning vanuit Movisie. Verder is er 

informatie gedeeld over de twee metho-

dieken waaruit de gemeenten konden 

kiezen. Met geïnteresseerde gemeenten 

zijn verkennende gesprekken gevoerd om 

de mogelijkheden te bespreken en vragen 

te beantwoorden. Gemeenten reageerden 

enthousiast op de pilot, veel van hen wa-

ren al actief bezig met de thema’s veilig-

heid en wijkgericht werken of wilden daar 

graag mee aan de slag. Voor sommige 

gemeenten sloot de pilot goed aan bij 

hun eigen plannen. Ook waren enkele 

gemeenten al op eigen initiatief bezig 

met een pilot of methodiek gericht op het 

verbeteren van veiligheid in hun wijken. 

In de gesprekken is gekeken of en hoe 

de pilot Veilige Wijken een waardevolle 

toevoeging kon zijn voor gemeenten.

4.2 Startbijeenkomst 
In januari 2022 is er een startbijeenkomst 

georganiseerd voor de deelnemende 

en geïnteresseerde gemeenten. Deze 

bijeenkomst was bedoeld om infor-

matie te geven over de pilot, zodat na 

afloop duidelijk was wat deelnemende 

gemeenten konden verwachten en wat 

van hen verwacht werd. De bijeenkomst 

was daarnaast georganiseerd om vra-

gen van gemeenten te beantwoorden. 

Tijdens de bijeenkomst is eerst de pilot, 

de aanleiding en alle praktische informa-

tie toegelicht. Daarna hebben de twee 
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methode-eigenaren hun methodieken 

gepresenteerd. Zo konden gemeenten een 

beeld krijgen van de twee methodieken, 

waar ze op gebaseerd zijn en hoe ze in de 

praktijk tot uitvoering worden gebracht. 

Bij de bijeenkomst waren elf beleidsmede-

werkers aanwezig, van acht verschillende 

gemeenten. Na de startbijeenkomst zijn 

individuele gesprekken gevoerd met de 

geïnteresseerde gemeenten, om eventuele 

deelname te bespreken en verdere vragen 

te beantwoorden. Hierna zijn acht Regen-

booggemeenten gestart binnen de pilot.

4.3  Uitwisseling en 
kennisdeling

Een belangrijk onderdeel van de pilot was 

het organiseren van uitwisseling en ken-

nisdeling tussen betrokkenen. Denk hier-

bij onder andere aan uitwisseling tussen 

de twee methode-eigenaren uitwisseling 

tussen deelnemende gemeenten, kennis-

deling met lokale partijen zoals antidis-

criminatiebureaus, welzijnswerk, maat-

schappelijke initiatieven en met de andere 

Regenbooggemeenten die niet meededen 

aan de pilot. De methode-eigenaren wa-

ren in verschillende gemeenten actief aan 

de slag met lokale betrokkenen. Zij haal-

den in elke gemeenten ervaringen, kennis 

en inspiratie op, die zij vervolgens weer 

meenamen naar de andere deelnemende 

gemeenten. Zo ontstond er een lerend 

netwerk, dat continue van elkaars ervarin-

gen en kennis kon leren. De betrokkenen 

konden dit weer meenemen in hun eigen 

gemeenten.

In oktober 2022 vond het Congres Regen-

boogsteden plaats waar een gevarieerd 

publiek op af kwam, bestaande uit onder 

andere beleidsmedewerkers, wethouders, 

lhbti+ organisaties, maatschappelijke 

partners en geïnteresseerden. Tijdens dit 

congres zijn twee workshops gegeven 

over de pilot Veilige Wijken, samen met 

de twee methode-eigenaren en één van 

de deelnemende gemeenten. In deze 

workshops is gedeeld hoe de pilot tot 

stand is gekomen, wat de twee methodes 

inhouden en hoe het in de praktijk vorm 

kreeg in de gemeenten.

Als onderdeel van de pilot organiseerde 

Movisie een aantal uitwisselingsmomen-

ten tussen de deelnemende gemeenten 

en tussen de methode-eigenaren. Zo 

konden tijdens de pilot ervaringen wor-

den gedeeld en kon er van elkaar geleerd 

worden. De gemeenten en methode-eige-

naren hadden soms dezelfde ervaringen 

of liepen tegen vergelijkbare dingen aan. 

Daarbij was het waardevol om hierover 

met elkaar te kunnen uitwisselen.

Tijdens de pilot zijn de methode-eigena-

ren en lokale betrokkenen geïnterviewd 

over hun ervaringen. Deze interviews zijn 

als artikelen online verschenen, om zo de 

verhalen van de direct betrokkenen te 

delen. Andere gemeenten en geïnteres-

seerden kunnen zo een inkijkje krijgen in 

de uitvoering van de pilot in de praktijk. 

Met de artikelen en interviews worden de 

persoonlijke verhalen, perspectieven en 

motivatie van de betrokkenen uitgelicht. 

De artikelen geven een meer concreet 

beeld van de twee methoden waar mee 

gewerkt is en hoe hiermee binnen de pilot 

gewerkt werd.

4.4  Nulmeting en één-
meting met survey

Aan het begin van de pilot hebben de 

deelnemende gemeenten een nulmeting 

ingevuld. Het doel hiervan was het 

ophalen van de verschillende ideeën 

die mensen hadden bij ‘veiligheid’ en 

een ‘veilige wijk’, wat ervoor nodig is 

om een wijk veilig te maken en wat het 

doel van de pilot voor hen was. Hiermee 

kregen de betrokkenen ook inzicht in de 

verschillende ideeën en verwachtingen 

uit andere gemeenten rond het thema 

veiligheid in wijken. Aan het eind van 

de pilot is een één-meting gedaan, met 

dezelfde vragen die zijn gesteld bij de 

nulmeting en daarnaast een aantal 

verdiepende vragen. De nulmeting en 

één-meting kunnen een beeld geven 

van de perspectieven aan het begin van 

de pilot en aan het eind, en hoe deze 

mogelijk zijn veranderd.

Voor de nulmeting zijn de volgende  

vragen gesteld:

1. Wat betekent veiligheid voor jou?

2. Wat betekent een veilige wijk voor jou? 

3.  Wat is nodig voor een meer veilige wijk 

volgens jou?

4.  Wat is het doel voor het eind van de 

pilot?

5.  Welk cijfer geef je aan de veiligheid van 

de desbetreffende wijk?

Deze nulmeting kon zowel fysiek als 

online ingevuld worden. In het geval van 

fysieke bijeenkomsten schreven de aan-

wezigen, zoals beleidsmedewerkers, hun 

antwoorden op post-its. Deze werden ver-

volgens verzameld. Wanneer er gekozen 

werd voor een digitale kick-off kon er ge-

bruik gemaakt worden van programma’s 

zoals ‘conceptboard’, waar deelnemers 

digitale post-its op kunnen plakken.

Deelnemende pilotgemeenten en lokale 

betrokkenen hebben aan het eind van 

de pilot een één-meting ingevuld. Deze 

één-meting is uitgevoerd aan de hand 

van een digitale survey. Hier zijn dezelfde 

vragen als bij de nulmeting uitgevraagd 

en zijn een aantal vragen toegevoegd 

specifiek over de twee methoden waar 

mee gewerkt is. Voor elke methode zijn er 

een aantal specifieke stellingen opgesteld, 

waarbij respondenten konden aangeven 

in welke mate zij het hiermee eens waren. 

Hierbij was ook de mogelijkheid om een 

toelichting te geven. Met behulp van deze 

stellingen is gekeken naar de werkzame 

elementen in de twee methoden. De res-

pons van de survey was helaas te laag om 

de uitkomsten goed te kunnen vergelijken 

met de nulmeting en op basis daarvan iets 

te kunnen zeggen over de impact van de 

pilot. Uit de ingevulde antwoorden kan 

wel opgemaakt worden dat er concrete 

ideeën zijn ontstaan over lokale mogelijk-

heden om veiligheid in wijken duurzaam 
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te verbeteren. De werkzame elementen 

die geïdentificeerd zijn uit de twee me-

thoden worden bevestigd in de antwoor-

den van de respondenten.

Voor de één-meting zijn de volgende 

vragen gebruikt:

1. Wat betekent veiligheid voor jou?

2. Wat betekent een veilige wijk voor jou? 

3.  Wat is nodig voor een meer veilige wijk 

volgens jou?

4.  Wat is het doel voor het eind van de 

pilot?

5.  Welk cijfer geef je aan de veiligheid van 

de desbetreffende wijk?

6.  Met welke methode heb je gewerkt 

tijdens de pilot?

Specifiek voor methode: Samen in de Wijk

7.  Ik verwacht dat het vergroten van de 

meldingsbereidheid en - bekendheid 

van meldingsmogelijkheden onder 

lhbti+ wijkbewoners leidt tot een 

veiligere wijk voor lhbti+ personen.

8.  Ik verwacht dat het serieuzer nemen 

en sensitiever omgaan met meldingen 

vanuit lhbti+ personen door instanties 

die meldingen ontvangen (zoals een 

anti-discriminatie voorziening) leidt tot 

een veiligere wijk voor lhbti+ personen.

9.  Ik verwacht dat het verkleinen van 

handelingsverlegenheid en vergroten 

van sensitiviteit bij sociaal professionals 

m.b.t. lhbti+ personen leidt tot een 

veiligere wijk voor lhbti+ personen.

10.  Ik verwacht dat er sprake zal 

zijn van een veiligere wijk 

voor lhbti+ personen, wanneer 

samenwerkingspartners (zoals in een 

veiligheidsalliantie) elkaar beter weten 

te vinden.

Specifiek voor methode: Alle Kleuren

7.  Het is nodig om mensen actief met 

elkaar in contact te brengen.

8.  Ik verwacht dat er uiteenlopende en 

vernieuwende ideeën ontstaan wanneer 

mensen/groepen met verschillende 

visies, achtergronden en ervaringen 

samen worden gebracht.

9.  Ik verwacht dat er een buurtnetwerk 

ontstaat waar buurtbewoners het hele 

jaar uit kunnen putten wanneer er 

verbindingen worden gelegd tussen 

buurtbewoners.

10.  Ik verwacht dat positief contact met 

buurtbewoners leidt tot een groter 

veiligheidsgevoel onder inwoners.

In aanvulling op de survey is ook 

informatie verkregen uit een aantal 

interviews met de methode-eigenaren 

en lokale betrokkenen. Aan de hand 

hiervan is ook gekeken naar de werkzame 

elementen in de twee gebruikte 

methoden. 

4.5  Literatuuronderzoek 
en verandertheorieën

De twee gebruikte methoden zijn samen 

met de methode-eigenaren verder uitge-

werkt om tot heldere omschrijvingen te 

komen. Voor beide methoden zijn eerder 

een werkwijze ontwikkeld en uitgevoerd, 

maar deze waren nog niet verder uitge-

werkt en onderzocht. Een deel van de 

pilot bestond uit het verder onderbouwen 

van (onderdelen van) de methoden met 

bestaand onderzoek en het uitwerken van 

een verandertheorie voor beide metho-

den. Er zijn verschillende aannames uit-

gewerkt waarop de methoden gebaseerd 

zijn. Vervolgens is er literatuuronderzoek 

gedaan om te kijken welke aannames 

en onderdelen van de methoden onder-

bouwd kunnen worden met bestaand 

onderzoek. Hierbij is nauw samenge-

werkt met de methode-eigenaren, om te 

controleren of de omschrijvingen van de 

methoden klopten met hun ervaringen 

uit de praktijk. Er is voor beide methoden 

een verandertheorie uitgewerkt, waarin 

de aannames zijn onderbouwt door 

literatuurstudies. Beide methoden zijn 

ten slotte uitgebreid uitgewerkt in deze 

handreiking en daarnaast is er voor beide 

methoden een one pager ontwikkeld.

4.6 Handreiking
Een laatste onderdeel van de werkwijze 

van de pilot Veilige Wijken is het schrij-

ven van deze handreiking. Middels deze 

handreiking delen wij opgedane kennis 

en ervaringen en zijn de methodes op een 

manier beschreven zodat andere gemeen-

ten er zelf mee aan de slag kunnen gaan. 

Samen in de Wijk in Rotterdam
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De twee methoden kunnen als voorbeeld 

dienen voor andere gemeenten die willen 

werken aan de veiligheid van (lhbti+) 

bewoners in een wijk. In deze handreiking 

delen we de geleerde lessen en kijken 

we naar de werkzame elementen van de 

methoden waar mee gewerkt is. Op deze 

manier is de methode geborgd, blijft de 

kwaliteit bewaakt, en kan de kwaliteit 

zelfs verbeterd worden door het voortdu-

rend aanvullen en doorontwikkelen van 

de methode. Deze handreiking kan dus 

gezien worden als een korte en bondige 

samenvatting van de twee methoden en 

de pilot, geordend naar doel, doelgroep, 

aanpak, etc. Tenslotte hopen wij met deze 

handreiking gemeenten te inspireren om 

aan de slag te gaan met veilige wijken.

4.7  Afronding en 
overdracht

De pilot is halverwege 2021 gestart en 

eind 2022 geëindigd. De insteek van 

de pilot is steeds geweest dat er een 

basis opgebouwd werd tijdens de pilot, 

waarmee gemeenten na de pilotperiode 

verder konden. In de deelnemende 

gemeenten zijn de methode-eigenaren 

aan de slag gegaan om samen met 

de gemeenten en lokale betrokkenen 

die basis op te bouwen. De methode-

eigenaren hebben er op ingezet om 

lokaal iets neer te zetten dat na de pilot 

blijft bestaan en verder ontwikkeld 

kan worden. In de meeste gemeenten 

is gebleken dat de duur van de pilot 

te kort was om de benodigde basis op 

te bouwen. Daarom is in overleg met 

het ministerie van OCW besloten dat 

de gemeenten door konden gaan met 

geplande activiteiten in 2023 en dat zij 

het resterende deel van het toegekende 

uitvoeringsbudget mee konden nemen 

naar 2023. De gemeenten konden in 

overleg met de methode-eigenaren 

bepalen in hoeverre hun ondersteuning 

en betrokkenheid ook doorloopt na de 

pilotperiode. Movisie heeft samen met 

de gemeenten en methode-eigenaren 

gekeken naar een passende afronding van 

de pilot en de vervolgmogelijkheden in 

elke gemeente. Waar nodig heeft Movisie 

ondersteund bij een goede overdracht.

TIP!
Neem voldoende tijd voor de 

voorbereidende fase om te zorgen 

dat de methode goed aan kan 

sluiten bij de lokale context. Dit kost 

mogelijk meer tijd dan verwacht. 

Betrek hierbij de betrokken partners 

die al bekend zijn. Samen kun je een 

goed beeld krijgen van wat er moet 

gebeuren en wie welke rol op zich 

kan nemen.

TIP!
Maak een overzicht van de 

benodigde rollen bij de inzet van 

een methode en breng in beeld 

welke personen en organisaties 

betrokken gaan worden. Ga met 

elkaar in overleg over een passende 

rolverdeling die aansluit bij de 

functies, talenten en netwerken die 

mensen mogelijk al hebben.

5. Conclusies en geleerde lessen
De pilot Veilige Wijken is gestart naar 

aanleiding van cijfers en kennis over de 

(ervaren) veiligheid van lhbti+ personen 

in de eigen wijk. Voor de pilot zijn twee 

bestaande methoden gevonden die bijdra-

gen aan veiligheid in de wijk, met daarbij 

expliciete aandacht voor lhbti+ personen. 

De ontwikkelaars van deze twee metho-

den zijn in de deelnemende gemeenten 

aan de slag gegaan om lokaal iets op te 

bouwen vanuit hun methodiek. Acht Re-

genbooggemeenten hebben meegedaan 

aan de pilot in 2022. De pilot is opgezet 

met het doel dat er in de acht gemeen-

ten duurzaam werd gebouwd aan een 

sociale infrastructuur die na de pilot kan 

blijven bestaan. In dit hoofdstuk worden 

conclusies en geleerde lessen gedeeld uit 

de pilot.

Meer tijd voor de 
voorbereidende fase
Eind 2021 hebben de 56 Regenboogge-

meenten informatie ontvangen over de 

pilot en de mogelijkheden voor deelname. 

Hier hebben verschillende gemeenten met 

interesse op gereageerd. Met deze ge-

meenten zijn door Movisie verkennende 

gesprekken gevoerd en er is een infor-

matiebijeenkomst georganiseerd over 

deelname aan de pilot, hier waren ook de 

methode-eigenaren bij om hun methode 

te presenteren. Terugkijkend hebben we 

geconcludeerd dat er voor deze fase meer 

tijd nodig was. De voorbereidende fase 

was gericht op het werven van gemeen-

ten, het in beeld brengen van de lokale 

situatie en in elke gemeente een keuze 

maken voor één van de twee methoden. 

Het idee van de pilot was om de gekozen 

methode aan te laten sluiten bij lokale 

ontwikkelingen en bestaand beleid, zodat 

het een aanvulling daarop was. We heb-

ben gezien dat die voorbereidende fase 

belangrijk was voor het verdere verloop 
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van de pilot en dat er in die fase eigenlijk 

meer tijd nodig was. Extra tijd zou ruimte 

bieden om samen met de gemeenten en 

de methode-eigenaren beter in beeld te 

krijgen hoe de situatie is in de gemeente; 

welk beleid er al bestaat; wat voor lokale 

ontwikkelingen er zijn; welke methode 

daar goed bij aansluit; hoe het lokale 

netwerk eruit ziet.

Aansluiten bij lokale 
situatie
Samen met de deelnemende gemeenten 

is gekeken naar de lokale situatie in een 

wijk om te bepalen welke methode en 

planning daar het beste bij aansloot. We 

hebben gemerkt dat het belangrijk is om 

de lokale situatie goed in beeld te krijgen 

en daarbij met de beleidsmedewerker 

na te denken over de mogelijkheden. 

Gemeenten hadden met verschillende ont-

wikkelingen te maken: er waren recent 

verkiezingen geweest, dus het beleid was 

nog niet duidelijk; uitdagingen rondom 

beschikbare capaciteit van beleidsmede-

werkers; in de ontwikkelfase van (nieuw) 

regenboogbeleid. Een uitgangspunt bij 

de start was om de pilot te laten aan-

sluiten bij lokaal beleid, dus daar is in de 

voorbereidende fase en tijdens de pilot op 

ingezet. Dit bleek ook voor veel gemeen-

ten een voorwaarde om mee te doen aan 

de pilot.

Duidelijke rolverdeling
In de voorbereidende fase is 

nagedacht over de verschillende rollen 

in de pilot, zoals die van Movisie, 

beleidsmedewerkers, de methode-

eigenaren, lokale sleutelfiguren, lokale 

initiatieven en maatschappelijke partners. 

Tijdens de pilot hebben we gemerkt dat 

het goed was om de rolverdeling goed 

af te stemmen met de betrokkenen en 

dat de rolverdeling per deelnemende 

gemeente kon verschillen. In sommige 

gemeenten werd er nauw samengewerkt 

met de beleidsmedewerkers, in andere 

gemeenten was er meer samenwerking 

met een lokale uitvoeringsorganisatie. 

Wat goed heeft gewerkt is 

regelmatig en in goed overleg met 

de methodeontwikkelaars en Movisie 

afstemmen wie welke rol op zich nam. 

Hierdoor konden de methode-eigenaren 

en Movisie elkaar goed aanvullen, de 

één stond dichter bij de lokale situatie 

en de ander wat meer op afstand. 

Hiernaast is er ook samengewerkt met 

de Regenboogstedenadviseurs vanuit 

Movisie. Zij hadden al een goede band 

met de gemeenten en een beeld van de 

lokale netwerken.

Looptijd
We hebben gemerkt dat de looptijd 

van de pilot relatief kort was voor de 

ambities die we van tevoren gesteld 

hadden. In veel gemeenten duurde 

het langer dan gepland om het lokale 

netwerk goed in beeld te krijgen en te 

activeren. De intentie van de pilot was 

om een duurzame basis op te bouwen 

die na de pilotperiode kon blijven 

bestaan en waar op voortgebouwd 

kon worden. Het kost tijd om dit goed 

op te bouwen. Bij het aflopen van de 

pilotperiode was er in elke gemeente iets 

van de grond gekomen. Echter was dit 

nog niet overal zo stevig dat het zonder 

ondersteuning kon blijven bestaan. Om 

een stabiele basis neer te kunnen zetten 

was een periode van een jaar te kort. 

De deelnemende gemeenten waren bij 

het einde van de pilotperiode allemaal 

gemotiveerd om door te gaan in 2023, 

na het formeel aflopen van de pilot. In 

meerdere gemeenten wordt het reste-

rende deel van het beschikbare budget 

dan ook meegenomen naar 2023 en de 

methode-eigenaren zullen de overge-

bleven begrote uren meenemen om de 

initiatieven in 2023 te blijven begeleiden.

Verrijking methoden
De methode-eigenaren zijn beide in 

vier deelnemende gemeenten aan de 

slag gegaan in de praktijk. Zij hebben 

in verschillende gemeenten gezien 

hoe de ontwikkelingen daar waren, 

ze hebben samengewerkt met allerlei 

verschillende lokale organisaties en 

actieve bewoners. In elke gemeenten 

hebben zij gekeken hoe hun methode 

het beste kon aansluiten bij de lokale 

context. Dit zorgde er ook voor dat zij 

goed moesten kijken naar de vooraf 

bedachte aanpak van implementatie 

van de methode. Soms moesten zij in 

de praktijk bijschaven en bijsturen. 

Naast dit praktische deel van de pilot, 

is er vanuit Movisie ook gekeken naar 

de twee methodes vanuit een meer 

theoretisch perspectief: welke theorieën 

sluiten aan bij de methoden; is er een 

wetenschappelijke onderbouwing voor 

de methoden;  en welke werkzame 

elementen zien we in de methoden? 

De methode-eigenaren hebben de 

praktische ervaringen en de theoretische 

onderbouwingen ervaren als een 

verrijking van hun methode.

TIP!
Breng in beeld welke projecten, 

activiteiten en pilots er al lopen 

binnen de gemeente rond dit 

thema en kijk naar de lokale 

ontwikkelingen in beleid en politiek. 

Bepaal op basis daarvan een logisch 

moment om met een nieuwe 

methode te starten en kijk waar 

aansluiting mogelijk is met bestaand 

beleid.
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