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Doel:

Inzicht krijgen in meerwaarde Aanpak Regenboogsteden

Trapsgewijze onderzoeksaanpak

1. Onderzoek onder Regenbooggemeenten (zowel de Koplopers 
als de nieuwe en op eigen initiatief) en onder niet-
Regenbooggemeenten uit de G50. 

• Internet-enquête en telefonische enquête

2. Onderzoek onder samenwerkingspartners van gemeenten 

• Internet-enquête

3. Groepsbijeenkomst met vertegenwoordigers Regenboogsteden 
en bijeenkomst met samenwerkingspartners 

Toelichting onderzoek



LHBT-beleid: capaciteit & middelen 

Toename in capaciteit (fte)

• In 2014 werd binnen 31% van gemeenten minder dan 0,1 fte 
aan capaciteit ingezet. 

• In 2017 is dit percentage gedaald naar 3%.

Toename inzet eigen middelen

• In 2014 zette 57% van gemeenten eigen middelen in.

• In 2017 zet 70% van de gemeenten eigen middelen in.



• Veel gemeenten monitoren (on)veiligheidsgevoelens 
onder LHBT’s en acceptatie seksuele diversiteit onder 
bevolking. 

• Monitors helpen bij signalering problematiek.

• Beleid wordt nauwelijks geëvalueerd. Lastig om 
causaliteit aan te tonen. 

• Thema zit soms zelf nog in de kast! Inzetten op 
vergroten zichtbaarheid. 

Problematiek signaleren door 
monitoring



• In 2014 werkten slechts enkele Koplopergemeenten 
samen met regiogemeenten. 

• In 2017 werkt 76% Regenboogsteden op gebied van 
LHBT-beleid samen met regiogemeenten. 

• 82% Regenboogsteden (2017) (zeer) tevreden over 
samenwerking. 

• 67% van de Regenboogsteden ziet verbetering in 
samenwerking sinds 2014.  

Samenwerking



Typering samenwerking met 
gemeente



Typering samenwerking met 
gemeente



Ontwikkeling in kwaliteit 
samenwerking



Inzicht in problematiek



Inspelen op mogelijkheden 



Financiële 
bijdrage

Kennis-
uitwisseling

en 
ondersteuning 

Capaciteit: zonder de Regenboog-aanpak was er geen of 
minder fte beschikbaar

82% 64%

Samenwerking: zonder de Regenboog-aanpak was er geen of 
minder samenwerking met lokale organisaties

82% 67%

Politieke aandacht: zonder de Regenboog-aanpak was er geen 
of minder politieke aandacht voor (sociale acceptatie) LHBT’s

79% 64%

Urgentie: zonder de Regenboog-aanpak was er geen LHBT-
beleid

67% 58%

De bijdrage heeft geen impuls gegeven 0% 6%

Niet van toepassing: de gemeente ontvangt geen financiële 
bijdrage en/of ondersteuning vanuit OCW

3% 3%

Effecten Regenbooggelden gemeenten  



• Risico dat thema raakt ondergesneeuwd.

• Regenboogaanpak zorgt voor expliciete aandacht. 

• ‘Inclusief denken’ biedt mogelijkheden om thema 
bespreekbaar te maken. 

• Uitdaging: inbedding thema binnen inclusiebeleid.

Aandacht voor LHBT’s binnen 
inclusiebeleid 



• Samenwerking optimaliseren door vergroten structurele 
betrokkenheid
 Betrokken ambtenaar zeer bepalend voor kwaliteit

 Beperk personele wisselingen bij gemeenten en partners 

 LHBT-beleid wordt nu vaak ‘ernaast’ gedaan

• Zorg voor commitment vanuit gehele gemeentelijke 
apparaat
 Voorkom dat activiteiten incidenteel karakter krijgen

 Aandacht voor diversiteit moet ‘gewoontegedrag’ worden

• Zorg binnen samenwerking voor duidelijke rolverdeling
 Succesformule bestaat niet; dynamiek verschilt

 Maak eenduidige afspraken over taken en verantwoordelijkheden

Aanbevelingen I 



• Signaleren door monitoring en agenderen met 
portretten
 Het thema ‘LHBT’ moet uit de kast

 Combineer monitors (bijv. Emovo) met portretten

 Maak output en resultaten zichtbaar

• Vind vaandeldragers die LHBT kunnen integreren in 
andere beleidsdomeinen
 Voorkom versnippering en gebrek aan verantwoordelijkheid

 Van woorden naar daden

 Veranker LHBT in andere beleidsdomeinen

• Veel LHBT-organisaties? Zorg dat coördinatie geregeld 
is!
 Eén partij die brugfunctie vervult tussen partners en gemeenten

 Vereist vertrouwen tussen partners!

Aanbevelingen II 



• Spanningsveld tussen doelgroepenbeleid 
en inclusie!

• Hoe bed je aandacht voor de veiligheid, 
weerbaarheid en sociale acceptatie van 
LHBT’s effectief in binnen ‘inclusiebeleid’? 
• hoe maak je aandacht voor diversiteit ‘gewoontegedrag’? 

• Hoe doe je dat in een context waarin 
geen/weinig geld beschikbaar is voor 
doelgroepenbeleid?  

Uitdagingen voor de toekomst 



Alleen met een mengvorm van inclusiebeleid 
en doelgroepenbeleid – met categoraal 
aanbod voor groepen die inhaalslag moeten 
maken – kan de veiligheid, weerbaarheid en 
sociale acceptatie van LHBT’s worden 
bevorderd. 

Stelling


