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Inleiding 

“Zin in een triootje?” 

“Hé, vieze pot!” 

“Ben jij nu eigenlijk een man of een vrouw?” 

“Zal ik je even genezen?” 

 

Irritante, flauwe, vervelende opmerkingen: als lesbische vrouw, bivrouw, transvrouw of vrouw met een 

transgenderverleden zou je er haast aan wennen. Denk aan het groepje jongens op straat dat je naroept, de 

collega die niks leuker vindt dan roddelen of de buurtgenoot die allerlei ongepaste vragen op je afvuurt. En 

soms gaat het verder dan alleen opmerkingen. De jongen die je klem rijdt op zijn scooter bijvoorbeeld, of de 

man die in de kroeg ongevraagd zijn arm om je middel legt. 

We trekken ons er natuurlijk zo min mogelijk van aan en we proberen het zo snel mogelijk weer te vergeten. 

Maar onbewust houden we er rekening mee. Je denkt bijvoorbeeld even na of je vriendin wel bij haar hand 

pakt, als je langs die groep jongens komt. Of je checkt je kapsel en je kleding nog eens extra, voordat je de 

deur uitgaat, omdat je geen zin hebt om op te vallen. En je wacht even met je nieuwe collega’s te vertellen 

over je lesbische relatie of je transverleden totdat ze je beter kennen. 

 

Wervelende cursus 

COC Nederland en MOVISIE hebben samen met de Nederlandse politie een wervelende cursus ontwikkeld 

waarin je in een groep dit fenomeen onder de loep neemt. De cursus bestaat uit een afwisselende 

combinatie van technieken uit weerbaarheidscursussen, improvisatietoneel en anti-agressiecursussen. Je 

voert tijdens de cursus goede gesprekken, doet leuke games en krijgt handige tips over wat je kunt doen als 

je in vervelende situaties terecht komt. 

In het handboek Bijzonder sterk beschrijven we de cursus, bedoeld voor groepen die (grotendeels) bestaan 

uit lesbische en bivrouwen en/of transvrouwen en vrouwen met een transgenderverleden (die zowel 

lesbische, bi als hetero kunnen zijn).  

Denk bijvoorbeeld aan een COC-groep, een Kring, een lesbische lees-, kook- of wandelclub en diverse 

gespreksgroepen of activiteitenclubs van transvrouwen. Daarnaast kan de cursus ook aangeboden worden 

als open aanbod waarvoor vrouwen zich kunnen inschrijven: een leuke manier om anderen te ontmoeten en 

tegelijkertijd handige tips en nieuwe vaardigheden op te doen. 

 

Voor wie is dit handboek bedoeld? 

Het handboek Bijzonder sterk kan worden gebruikt door ervaren trainers die weten hoe je een groep 

begeleidt, en die sensitief zijn ten opzichte van seksuele voorkeur, genderidentiteit en genderexpressie. Bij 

MOVISIE en COC Nederland zijn ook trainers beschikbaar die de cursus kunnen verzorgen.  
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1 De cursus Bijzonder Sterk in vogelvlucht 

In dit hoofdstuk beschrijven we de doelgroep en de doelen van de cursus. 

1.1 Waarom Bijzonder Sterk? 

In de Verenigde Staten zijn empowerment- of weerbaarheidstrainingen voor lesbische vrouwen, bivrouwen, 

transvrouwen en/of vrouwen met een transgenderverleden gemeengoed. De term die in dat kader vaak 

wordt gebruikt, is awareness: bewustwording. De bedoeling van zulke trainingen is dan ook dat vrouwen 

bewust omgaan met mogelijke risico’s op agressie en de negatieve gevolgen daarvan voor henzelf. 

 

In Nederland zijn dit soort cursussen nog niet gangbaar. Toch hebben ook Nederlandse lesbische vrouwen, 

bivrouwen, transvrouwen en/of vrouwen met een transgenderverleden te maken met vervelende 

opmerkingen, agressie en geweld vanwege hun seksuele voorkeur, genderidentiteit of genderexpressie. Net 

als heteroseksuele cisgender
1
 vrouwen krijgen deze vrouwen te maken met seksisme. Daar bovenop 

worden zij geconfronteerd met vervelende gebeurtenissen ten aanzien van hun seksuele voorkeur, 

genderexpressie of genderidentiteit. 

Daarom is er nu de cursus Bijzonder sterk. We hebben de cursus ontwikkeld om de negatieve gevolgen van 

anti-lesbisch, anti-bi, en anti-trans geweld en agressie voor vrouwen te verminderen. Ook is de bedoeling dat 

vrouwen uit de doelgroep zich door de cursus veiliger voelen. Daarnaast willen we er met deze cursus voor 

zorgen dat slachtoffers op een zo adequaat mogelijke manier kunnen reageren op situaties van geweld en 

agressie.  

Bijzonder Sterk doet dit door in te steken op de empowerment van lesbische, bi- en transvrouwen en/of 

vrouwen met een transgenderverleden. Door de cursus hopen we dat deze vrouwen zich weerbaarder, 

sterker en minder onveilig voelen, en dat zij duidelijk weten hoe ze kunnen reageren, tijdens en na afloop 

van een mogelijke geweldssituatie. Ook hopen we de meldings- en aangiftebereidheid onder deze groepen 

vrouwen te vergroten. 

 

In de volgende paragraaf schetsen we het probleem, de oorzaken en de gevolgen waarop de cursus zich 

richt. 

1.2 De aanleiding 

In de nieuwsberichten en onderzoeken over antihomogeweld zijn lesbische vrouwen, bivrouwen en/of 

transvrouwen en vrouwen met een transgenderverleden vaak afwezig. Toch blijkt dat ook deze doelgroepen 

te maken krijgen met uitsluiting, discriminatie en geweld vanwege hun seksuele voorkeur, genderidentiteit en 

genderexpressie.  

De oorzaak ligt uiteraard bij de daders: bij hun houding en gedrag. Deze interventie is echter niet gericht op 

de daders maar op de (mogelijke) slachtoffers. In deze interventie wordt gewerkt aan vermindering van het 

probleem door vrouwen handvatten te geven:  

 hoe zichzelf te beschermen in dreigende situaties;  

 hoe om te gaan met vervelende (maar niet dreigende) opmerkingen, vragen en grapjes ten aanzien 

van hun seksuele voorkeur of genderidentiteit.  

Ook wil de interventie bevorderen dat vrouwen naar de politie of het antidiscriminatiebureau stappen zodat 

deze instellingen meer gegevens in handen krijgen om concrete stappen te zetten. Tot nu toe gebeurt dat 

namelijk nog maar weinig.  

                                                      
1
 Cisgender betekent dat het geboortegeslacht waarbij iemand is ingedeeld overeenkomt met iemands genderidentiteit. 

De persoon is dus niet transgender en heeft geen transgenderverleden. 
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Omdat geweld nooit helemaal voorkomen kan worden, wil deze interventie ook negatieve gevolgen 

verminderen, zoals gevoelens van schuld en schaamte. Dit gebeurt door het praten hierover te bevorderen 

en de boodschap mee te geven dat het niet aan vrouwen zelf ligt dat ze slachtoffer zijn geworden.  

 

1.2.1. Negatieve ervaringen 

 

Prevalentie  

Een aantal feiten op een rij over de prevalentie van negatieve ervaringen van lesbische en bivrouwen 

vanwege hun seksuele voorkeur of genderexpressie: 

 De politie registreerde de afgelopen jaren een stijging van het aantal incidenten van anti-homo geweld, 

waar ook anti-lesbisch geweld onder valt. In 2012 zijn er bij de politie 170 meldingen van geweld en 31 

van bedreiging geregistreerd. Dat waren in 2011 nog 100 geweldsincidenten en 22 bedreigingen. Van de 

incidenten die vanaf 2009 geregistreerd zijn, gaat het in 15,8% om vrouwen (Sergerink, 2013).  

 Uit een kwalitatief onderzoek kwam naar voren dat de geweldsincidenten tegen lesbische en bivrouwen 

niet worden gemeld bij de politie of niet worden geregistreerd als anti-homo geweld (Felten & Schuyf, 

2012).  

 In 2012 is 28,6% van de lesbische vrouwen slachtoffer van criminaliteit tegenover 19,5% van de 

biseksuele vrouwen en 20,3% van de heteroseksuele vrouwen. Ook voelen lesbische vrouwen zich vaker 

niet respectvol bejegend door onbekenden op straat en in winkels en bedrijven (webmagazine CBS, 24 

juni 2013). 

 Het meest frequente negatieve gedrag dat lesbische en bivrouwen meldden in onderzoek van Stichting 

OndersteBoven is nieuwsgierige of vervelende vragen (81%). Daarna volgt de indruk dat er wordt 

geroddeld (72%) en het nageroepen worden met schunnige woorden (43%). Minder vaak noemen de 

respondenten uitgescholden worden, belachelijk gemaakt worden, buitengesloten worden en kritiek 

krijgen op de thuissituatie. Bedreigingen en een vijandige stemming worden het minst vaak genoemd, 

door respectievelijk 10% en 20%. 

 77% van de lesbische en bivrouwen hebben geen negatieve reacties meegemaakt in het afgelopen jaar, 

de overige 23% wel, waarbij nieuwsgierige vragen het meest worden gemeld (Kooiman & Keuzenkamp, 

2012). 

 Uit een onderzoek van FRA (2012) onder Nederlanders komt naar voren dat 15 % van de lesbische 

vrouwen, 21 % van de bivrouwen en 25 % van de transgenders (zowel vrouwen, mannen als anderen) de 

afgelopen 5 jaar geweld heeft meegemaakt. Als het gaat om lastig gevallen worden, dan heeft 46 % van 

de lesbische vrouwen, 44 % van de bivrouwen en 49% van de transgenders dit meegemaakt de 

afgelopen 5 jaar.  

 In kwalitatief onderzoek bleek dat wanneer vrouwen in gesprek gaan over anti-lesbisch geweld zij zich 

gedurende het gesprek meer situaties konden herinneren dan bij aanvang van het gesprek (Felten & 

Schuyf, 2011). 

 6% van de lesbische en bivrouwen had het afgelopen jaar te maken met nieuwsgierige vragen (Kooiman 

& Keuzenkamp, 2012). 

 

Een aantal feiten op een rij over de prevalentie van negatieve ervaringen van transvrouwen en vrouwen met 

een transgenderverleden vanwege hun genderexpressie of genderidentiteit: 

 67% van de transvrouwen en vrouwen met een transgenderverleden heeft ooit negatieve reacties 

gekregen vanwege haar transgenderzijn of transgenderverleden (Keuzenkamp, 2012). 

 49% van de transvrouwen en vrouwen met een transgenderverleden heeft het afgelopen jaar negatieve 

reacties gehad vanwege haar transgenderzijn. Zo’n 4% krijgt iedere maand negatieve reacties en 6% 

zelfs iedere week (Keuzenkamp, 2012). 

 Transvrouwen krijgen veel meer te maken met negatieve bejegening dan transmannen. Onderzoekers 

van het SCP geven als mogelijke verklaring dat transvrouwen meer opvallen, bijvoorbeeld vanwege een 

voor vrouwen opvallend groot postuur (Kooiman & Keuzenkamp, 2012). Het lijkt erop dat transvrouwen 
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het meeste risico lopen op geweld in de periode dat ze in transitie zijn (Kedde & van Berlo, 2011; 

Kooiman & Keuzenkamp, 2012). 

 

Gevolgen 

De ervaringen met anti-lesbische, anti-bi en anti-trans agressie en geweld kunnen verschillende gevolgen 

hebben. Uit onderzoek van het SCP komt naar voren dat negatieve reacties bijvoorbeeld gevolgen hebben 

op de gezondheid. Voor lesbische vrouwen (en homomannen), transvrouwen en vrouwen met een 

transgenderverleden geldt dat wanneer men meer negatieve reacties op de seksuele voorkeur of 

genderidentiteit rapporteert, men een slechte psychische gezondheid heeft (Kooiman, 2012; Keuzenkamp, 

2012). Ook is bekend dat lesbische vrouwen die negatieve reacties meemaken vaker rondlopen met 

zelfmoordplannen (Kooiman, 2012). Negatieve reacties waaronder agressie en geweld kunnen bovendien 

het gevoel van onveiligheid vergroten (Kooiman, 2012). 

Om de gezondheidsproblemen en onveiligheidsgevoelens die voortkomen uit anti-lesbisch geweld op te 

vangen, is praten met lotgenoten belangrijk: dit geldt zowel voor holebi’s als voor transgender personen 

(Felten & Boote, 2012; Bockting & Motmans, 2013). Hetzelfde geldt voor praten met familieleden en 

vrienden (Bockting & Motmans, 2013; Felten & Boote, 2012). Dit gebeurt echter zeker nog niet in alle 

gevallen (Felten & Schuyf, 2011).  

 

1.2.2. Oorzaken en in stand houdende factoren van negatieve ervaringen 

Ongelijkheid mannen en vrouwen 

Wat veroorzaakt deze negatieve ervaringen? Allereerst maakt sekse (geslacht) een verschil: heterovrouwen 

voelen zich onveiliger dan heteromannen en lesbische vrouwen voelen zich onveiliger dan homomannen 

(webmagazine CBS, 24 juni 2013). Vrouwen worden echter niet veelvuldig het slachtoffer van criminaliteit in 

de openbare ruimte (webmagazine CBS, 24 juni 2013). Vrouwen lopen echter wel veel meer kans om het 

slachtoffer te worden van huiselijk geweld en van seksueel geweld (zowel in de openbare ruimte als in de 

privésfeer) zo blijkt uit diverse onderzoeken (Factsheet Huiselijk Geweld 2011; Seksueel geweld 2009). Een 

van de oorzaken of in stand houdende factoren vormt dus de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen 

(Rapportage Mensenrechten in Nederland, 2012). 

 

Gebrekkige acceptatie LBT’s 

Sekse alleen kan de verschillen echter niet verklaren. Het gaat ook om genderidentiteit en seksuele 

voorkeur. De oorzaak lijkt dus te maken te hebben met een gebrekkige acceptatie van lesbisch, bi, trans zijn 

of een transverleden hebben. Enkele feiten op een rij: 

 Slechts 5% van de jongeren denkt dat jongens of meisjes openlijk op school kunnen vertellen over hun 

eigen seksuele voorkeur (Keuzenkamp & Kuyper, 2013). 

 19% van de mensen vindt het aanstootgevend om twee vrouwen zoenend op straat te zien, waar 14% 

daar moeite mee heeft als het om een man en een vrouw gaat (Keuzenkamp & Kuyper, 2013). 

 21,3% van de mensen wil liever niet omgaan met mensen van wie niet duidelijk is of zij man of vrouw zijn 

(Kuyper, 2012).  

 Ook staat 41% van de bevolking negatief ten opzichte van operaties voor transgenders om van geslacht 

te veranderen (Kuyper, 2012). 

 

De eigen houding 

Het is onbekend in hoeverre iemands eigen houding meespeelt bij geweld of agressie vanwege de seksuele 

voorkeur, genderexpressie of genderidentiteit. Hier is geen onderzoek naar gedaan. Wel is er onderzoek 

naar de invloed van de eigen houding bij andere vormen van geweld. Zo is bekend dat helder kunnen 

communiceren over eigen wensen en grenzen mensen weerbaar maakt op seksueel en relationeel gebied 

(De Graaf et al., 2012). 

Uit onderzoek naar anti-lesbisch geweld blijkt niet dat een weerbare houding van het slachtoffer invloed 

heeft op de geweldssituatie. Wel blijkt dat een incident in de openbare ruimte omslaat naar geweld wanneer 

de dader(s) de vrouwen intiem samen ziet (Felten & Schuyf, 2011). Het geweld begint meestal met schelden 
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en in veel gevallen blijft het daarbij. In een deel van de gevallen gaat het schelden over in intimideren en/of 

in fysiek geweld. Dit gaat vaak erg snel: het geweld in de openbare ruimte escaleert in een hoog tempo 

(Felten & Schuyf, 2011). Soms is het slachtoffer in het openbaar alleen wanneer ze aangevallen wordt: 

mogelijk wordt zij door de dader(s) herkend als lesbisch of bi door haar genderexpressie (Felten & Schuyf, 

2012). 

Ook al hebben vrouwen er geen invloed op of ze slachtoffer worden, er blijken wel adequate en minder 

adequate manieren om te reageren op risico’s en geweld. Zo bleek dat een deel van de slachtoffers van 

geweld in het openbaar zich verzet tegen schelden, intimidatie of fysieke geweld. Dit lijkt echter alleen te 

werken in een omgeving waarin de dader geen kans denkt te hebben, zoals in een volle homokroeg. Het 

werkt ook wanneer de dader verrast wordt door het verzet. In alle andere gevallen lijkt verzet de situatie juist 

te verergeren. Dan is vluchten de beste optie (Felten & Schuyf, 2012). Ook kan het aanspreken van 

omstanders helpen, maar die grijpen niet altijd in (Felten & Schuyf, 2012). Bij andere vormen van geweld is 

bekend dat het gericht aanspreken van omstanders beter helpt dan het aanspreken van alle omstanders: dit 

wordt het ‘bystanderseffect’ genoemd (Psyblog, 1 april 2011). 

 

Niet naar de politie 

Een bijkomend probleem bij anti-lesbisch, -bi en -trans geweld is het gebrek aan cijfers. 95% van de holebi’s 

die een incident zonder fysiek geweld hebben meegemaakt, meldt dit niet en doet geen aangifte. Bij fysiek 

geweld is dit 71% (Kooiman & Keuzenkamp, 2012). Onder de transgenders die slachtoffer werden, heeft 

87% dit niet gemeld of geen aangifte gedaan. 

Uit het onderzoek van Movisie kwam naar voren dat de lage aangiftebereidheid te maken lijkt te hebben met 

onder andere de grote mate van gewenning ten aanzien van anti-lesbisch gedrag en uitingen (het is een 

‘kleinigheid’) (Felten & Schuyf, 2012). Deze reden komt ook naar voren in SCP onderzoek (Keuzenkamp, 

2012) en in de uitkomsten van een onderzoek van de Fundamental Right Agency (2012) staat deze reden 

op de tweede plaats. Op de eerste plaats in dat onderzoek staat het idee dat er met de melding of aangifte 

niks zou gebeuren of dat het niks zou veranderen. In het onderzoek van Movisie kwamen tevens de schuld -

en schaamte gevoelens naar voren.  

De slachtoffers van anti-lesbisch geweld uit dit onderzoek die wel naar de politie gaan, ervaren dit contact 

bijna allemaal als negatief (Felten & Schuyf, 2011). 

1.3 Doelgroep 

De doelgroep van deze interventie bestaat uit: 

 lesbische en bivrouwen; 

 transvrouwen; 

 vrouwen met een transgenderverleden. 

 

In de cursus wordt de doelgroep ook wel afgekort tot LBT-vrouwen. 

 

Hoe bepalen we of iemand vrouw is? We gaan hierbij uit van zelfdefinitie. Iemand is vrouw als zij dat zelf zo 

ervaart. 

 

Of iemand lesbisch, bi of hetero is, wordt in onderzoek meestal gemeten door te vragen naar seksuele 

identiteit, seksueel gedrag en seksuele aantrekkingskracht (Keuzenkamp & Van Lisdonk, 2012). Omdat we 

in de cursus uitgaan van zelfdefinitie zullen we waarschijnlijk in het bijzonder vrouwen aanspreken die een 

lesbische of biseksuele identiteit hebben. 

 

Het SCP beschrijft transvrouwen als geboren als man, maar met een vrouwelijke genderidentiteit 

(Keuzenkamp, 2011). In Bijzonder sterk kiezen wij voor een andere formulering, omdat deze vrouwen nooit 

echt man zijn geweest. Met transvrouwen worden vrouwen bedoeld die op grond van hun geboortegeslacht 

als jongetje zijn ingedeeld, maar een vrouwelijke genderidentiteit hebben.  

 



Bijzonder Sterk - 10 

In deze cursus benoemen we daarnaast apart vrouwen die zichzelf niet (meer) beschouwen als 

transvrouwen, maar wel een transgenderverleden hebben. Of iemand tot een van beide doelgroepen 

behoort, bepaalt zij zelf. We gaan ook hierbij uit van zelfdefinitie. 

 

De doelgroepen overlappen elkaar deels: lesbische en bivrouwen kunnen natuurlijk transvrouwen zijn of een 

transgenderverleden hebben en omgekeerd. Maar dit project is dus ook gericht op heteroseksuele 

transvrouwen, heterovrouwen met een transgenderverleden en ook op niet-transgender (cisgender) 

lesbische en bivrouwen. 

 

De grootte van de groep 

Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau (2010) voelt 1,4% van de vrouwen zich uitsluitend tot mensen 

van het eigen geslacht aangetrokken. Daarnaast is bijna 16% van de vrouwen enigszins of evenveel op 

vrouwen gericht. Deze laatste groep, die als biseksueel getypeerd kan worden, is dus groter dan de groep 

vrouwen wier seksuele voorkeur uitsluitend naar de eigen sekse uitgaat (Keuzenkamp, 2012). 

 

Transgenders is een verzamelnaam voor een diverse groep mensen voor wie de hokjes ‘man’ en ‘vrouw’ 

niet vanzelfsprekend of te beperkend zijn voor hun identiteit en/of niet overeenkomen met hun lichamelijke 

situatie.  

Op basis van het onderzoek Seksuele gezondheid in Nederland 2006 komt Lisette Kuyper tot de conclusie 

dat 0,6% van de mensen die bij de geboorte het label ‘jongen’ heeft gekregen een “ambivalente of 

incongruente genderidentiteit” rapporteert in combinatie met “onvrede met het eigen lichaam en een wens tot 

(gedeeltelijke) aanpassing van het geboortegeslacht door middel van hormonen en/of operaties” (Kuyper, 

2012). Deze groepen kunnen we dus benoemen als transvrouwen (Kuyper 2012; Keuzenkamp, 2013). 

Hoeveel vrouwen er zijn met een transgenderverleden is onbekend. 

1.4 Doelstelling 

De doelstelling luidt als volgt: 

 

Lesbische vrouwen, bivrouwen, transvrouwen en/of vrouwen met een transgenderverleden (afgekort als 

LBT-vrouwen) voelen zich empowered in situaties waarin zij te maken hebben met, of een risico lopen op 

uitsluiting, discriminatie of geweld vanwege hun seksuele voorkeur, genderidentiteit en/of genderexpressie. 

 

Operationalisering 

Onder empowerment verstaan we: “Een proces van versterking waarbij individuen, organisaties en 

gemeenschappen greep krijgen op de eigen situatie en hun omgeving en dit via het verwerven van controle, 

het aanscherpen van kritisch bewustzijn en het stimuleren van participatie.” (Van Regenmortel, 2011).  

Empowerment speelt op drie niveaus: 

 Het individuele niveau. Het gaat dan om het aanspreken van eigen kwaliteiten, het ontwikkelen van 

vaardigheden en een toename van zelfbewustzijn en zelfvertrouwen. Dit wordt ook wel the power from 

within (kracht van binnenuit) genoemd. 

 Het collectieve niveau. Het gaat dan om het aanwenden van krachtbronnen in de eigen omgeving en om 

samen sterk worden. Dit wordt aangeduid als the power with. 

 Het politiek-maatschappelijke niveau. Het gaat dan om veranderingen in de samenleving: het veranderen 

van vooroordelen, betere toegankelijkheid van voorzieningen en hulpbronnen en het beïnvloeden van 

wet- en regelgevingen. De twee eerste krachtdimensies dragen bij aan deze derde machtsvorm, geduid 

als the power to. 

 

Subdoelen 
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Empowerment speelt dus op meerdere niveaus: het individuele, collectieve en het politiek-maatschappelijke 

niveau. Deze interventie richt zich op verandering bij vrouwen zelf en niet op het veranderen van mensen die 

niet tot de doelgroep behoren. Daarom ligt de nadruk in de interventie op het eerste en tweede niveau: het 

gaat om het versterken van individuen, maar ook om het aanboren van hulpbronnen (met name de politie) 

en versterken van de groep als groep. 

 

Op basis van het bovenstaande willen we met de cursus bij deelnemende LBT-vrouwen het volgende 

bewerkstelligen: 

 

Empowerment op individueel niveau 

 De vrouwen delen de opvatting dat slachtoffer worden van anti-LBT geweld niet te wijten is aan 

persoonlijke factoren zoals hun genderexpressie maar enkel de schuld is van de dader(s).  

 Ze weten wat voor houding zij zich kunnen aanmeten om zichzelf te beschermen in onveilige 

situaties waarin ze terecht komen vanwege hun seksuele voorkeur, genderidentiteit en/of 

genderexpressie. 

 Ze hebben een strategie bepaald die zij als ‘empowerend’ ervaren waarmee ze kunnen reageren op 

negatieve opmerkingen, vragen en grapjes vanwege hun seksuele voorkeur, genderidentiteit en/of 

genderexpressie.  

 

Empowerment op collectief niveau 

 Ze hebben de intentie om met anderen te praten over de mogelijke gevolgen van uitsluiting, 

discriminatie en geweld vanwege hun seksuele voorkeur, genderidentiteit en/of genderexpressie 

zoals schuld- en schaamtegevoelens.  

 Ze hebben de intentie om de politie of het antidiscriminatiebureau in te schakelen bij ervaringen van 

uitsluiting, discriminatie en/of geweld; 

 

Een secundair doel van deze training is de bespreekbaarheid van de thematiek van uitsluiting, discriminatie 

en geweld te verhogen in de gezelschappen van lesbische en bivrouwen en/of transvrouwen en vrouwen 

met een transgenderverleden. 

 

1.5. Over de ontwikkeling van Bijzonder sterk 

Deze cursus is ontwikkeld op basis van Intervention Mapping (Bartholemew et al. 2006). Dit is een methode 

die helpt bij het ontwerpen en ontwikkelen van een project of interventie, en die de stappen in dit proces 

expliciet beschrijft. Bij die stappen vormen theorie en (wetenschappelijk) bewijs de basis. Uitgangspunt 

daarbij is dat interventies een sterke theoretische onderbouwing moeten hebben, maar in de praktijk, en in 

samenspraak met de doelgroep en stakeholders moet worden ontwikkeld.  

 

Dit betekent dat er in dit project een literatuuronderzoek en een behoefteonderzoek onder de doelgroep is 

gedaan. Deze informatie vormt de basis voor de interventie. Vervolgens zijn samen met een groep trainers 

en ontwikkelaars de doelen gekozen. Deze trainers en ontwikkelaars waren deskundig ten aanzien van de 

thematiek en kwamen grotendeels uit de doelgroep. Vervolgens zijn de methoden gekozen en is het 

programma in elkaar gezet. Dit alles is beschreven in een conceptversie van dit handboek.  

 

Op basis van het handboek is de cursus uitgeprobeerd in pilots. Deze pilots zijn geëvalueerd met 

vragenlijsten onder de deelnemers en gesprekken met de trainers. Aan de hand hiervan zijn de doelen van 

het programma bijgesteld (zie bijlage 1) en is het programma enigszins aangepast. Dat leidde uiteindelijk tot 

deze handleiding Bijzonder sterk.  
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2 Aanpak 

In dit hoofdstuk beschrijven we de aanpak van de cursus Bijzonder Sterk: de uitgangspunten en de opzet, 

maar ook de concrete inhoud van de drie bijeenkomsten van de cursus. 

2.1 Uitgangspunt van de aanpak 

Bijzonder Sterk gaat uit van empowerment. Een gangbare internationale definitie van empowerment is:  

 

“Empowerment is a process through which individuals, communities, and organizations change their 

social and political environments. In so doing, they gain a sense of mastery, improved equity, and 

enhanced quality of life.” (Minkler & Wallerstein, 1997 in: Bartholomew et al. 2006) 

 

De empowermentbenadering in Nederland en Vlaanderen is uitgewerkt en doorontwikkeld door lector 

Empowerment en maatschappelijk kwetsbare groepen, Tine van Regenmortel (2008, 2011). We sluiten 

daarom aan bij haar benadering.  

Deze empowermentbenadering gaat uit van een versterkingsproces: het gaat om zowel persoonlijk als 

maatschappelijk sterker worden (Jacobs, 2008). Werken vanuit de empowermentbenadering betekent 

streven naar het vergroten van macht, regie of de greep op het leven van een persoon of een groep in een 

kwetsbare positie door meer controle, een kritisch inzicht in de omgeving en daadwerkelijke actie om invloed 

uit te oefenen (Van Regenmortel, 2011).  

Empowerment is gelaagd: het speelt op verschillende niveaus en deze niveaus zijn met elkaar verbonden. 

De empowermentbenadering gaat er dan ook vanuit dat sociale problemen ontstaan en worden bestendigd 

door een samenspel van factoren op verschillende niveaus (Van Regenmorel 2009). 

 

Soms wordt de empowermentbenadering verwart met het eigen kracht-concept, aldus Van Regenmortel. Bij 

dat concept ligt de nadruk alleen op de eigen verantwoordelijkheid van de groep. De 

empowermentbenadering neemt daar expliciet afstand van. Blaming the victim is niet aan de orde bij 

empowerment. Wanneer een lesbische vrouw, bi- of transvrouw het slachtoffer wordt van uitsluiting, 

discriminatie of geweld kan dit dus nooit aan haar zelf liggen “omdat ze te weinig empowerd was …” De 

bedoeling van Bijzonder Sterk  is juist dat vrouwen ‘ontschuldigd’ worden en meer zicht krijgen op macht en 

ongelijkheid in de samenleving. 

 

Vanuit de empowermentbenadering ligt een groepsgerichte interventie voor de hand: met een groep mensen 

die eenzelfde positie innemen. Dat is dan ook de werkwijze van deze interventie. Het gaat om mensen die 

allemaal, wat Van Regenmortel noemt, insider zijn. Deze insiders hebben kennis die voor outsiders 

ontoegankelijk blijft: ervaringskennis (Van Regenmortel, 2008, 2011). LBT-vrouwen leren vaak met vallen en 

opstaan omgaan met de (dreiging van) uitsluiting, discriminatie en geweld. Door de cursus Bijzonder Sterk 

kunnen zij deze (ervarings)kennis met elkaar delen en zo elkaar versterken. 

 

Een belangrijke conditie voor empowerment is veerkracht, of in het Engels resilience. Volgens Van 

Regenmortel is dit het vermogen van een mens om een goed bestaan te leiden en zich ondanks moeilijke 

levensomstandigheden positief te ontwikkelen op sociaal aanvaardbare wijze. Een stap verder is dat 

mensen zelf voordeel (leren) halen uit tegenslagen en men gesterkt wordt door tegenspoed in het leven. Dit 

houdt onder andere in dat ze geen slachtofferschap op zich nemen, maar actorschap. Met de kracht van het 

geven (power of giving), bouwen ze een positieve identiteit op en staan ze open voor hulp (Van 

Regenmortel, 2011). Uit literatuuronderzoek naar de veerkracht van politiemensen worden de volgende 

aspecten genoemd: zelfvertrouwen, optimisme, inschatting, gezonde coping, emotionele steun, expressie en 

positieve herkadering (Van Uden & Van Arkel, jaartal onbekend). 
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2.2 De vorm van de interventie 

Deze interventie bestaat uit een cursus met twee bijeenkomsten, plus een derde verdiepingsbijeenkomst. De 

cursus richt zich op het vergroten van de kennis en bewustwording van de deelnemers, het veranderen van 

hun attitude, het aanleren van nieuwe vaardigheden en het vergroten van het geloof in het eigen kunnen en 

de persoonlijke effectiviteit. Hiervoor worden diverse creatieve werkvormen ingezet. 

 

De cursus is bedoeld voor acht tot vijftien deelnemers. 

 

Zie verder hoofdstuk 3.6. 

2.3 Doelgroep op maat  

De cursus is ontwikkeld voor meiden en vrouwen vanaf 16 jaar die zichzelf beschouwen als:  

 

 lesbisch  

 bi of anderszins (ook) op vrouwen vallend 

 transvrouw 

 vrouw met een transgenderverleden 

 

Deze groepen lopen deels door elkaar: een deel van de transvrouwen en vrouwen met een transgender 

verleden vallen onder de lesbische en bi doelgroep. En andersom: een deel van de lesbische en bi vrouwen, 

is trans of heeft een transgender verleden.  

 

Belangrijk is om bij het geven van de cursus aan te sluiten en maatwerk te leveren waar het gaat om de 

leeftijd van de doelgroep, de culturele en religieuze achtergrond, de seksuele voorkeur en de 

genderidentiteit. Een aantal aanwijzingen daarvoor:  

 Bij een groep jonge vrouwen (van 16 tot 25 jaar) is het van belang om rekening te houden met de 

lengte van de spanningsboog: jongeren hebben over het algemeen een kortere concentratie. Zorg 

daarom voor voldoende pauzes en houd de twee bijeenkomsten niet op een dag. Jongeren hebben 

bovendien meer moeite met vroeg opstaan en zijn ‘s avonds actiever. Plan de cursus daarom niet te 

vroeg.  

 Check bij iedere groep (ook bij jonge deelnemers) of alle deelnemers mee kunnen doen aan de 

fysieke oefeningen in het programma. Wanneer dit niet kan, kun je de oefening aanpassen. In plaats 

van lopen door de zaal kun je de deelnemers kaartjes laten opsteken.  

 Ga altijd uit van de identiteit die een  deelnemer zelf aangeeft. Niet het uiterlijk of de fysieke toestand 

van de deelnemer is leidend maar de eigen identificatie. Genderidentiteit wordt niet bepaald door 

iemands fysiek, maar door de hersenen. Een deelnemer kan fysiek gezien mannelijke kenmerken 

hebben, maar vrouw zijn. Het is uiterst belangrijk om haar te respecteren als vrouw en haar 

dusdanig aan te spreken (‘haar’, ‘mevrouw’ etc.).  

 Houd rekening met de culturele en religieuze achtergrond van de deelnemers. In veel culturen is het 

niet gebruikelijk om (geheel) open te zijn over je seksuele voorkeur of genderidentiteit. Dat betekent 

dat sommige voorbeelden en casussen uit de cursus misschien niet iedereen aanspreken. Vraag 

altijd eerst naar voorbeelden uit de groep zelf.  
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2.4. De trainers  

Deze cursus is ontwikkeld door een groep ervaren trainers op het gebied van empowerment, weerbaarheid, 

assertiviteit en/of seksuele en genderdiversiteit. De meesten van hen hebben de pilot van dit project 

uitgevoerd en zijn beschikbaar om de cursus zelfstandig of in duo aan te bieden. In bijlage 12 staat een lijst 

met namen en contactgegevens van deze trainers.  

 

Organisaties kunnen ook zelf trainers hiervoor opleiden. Zij kunnen hiervoor een train-de-trainer cursus 

volgen bij MOVISIE: www.movisie.nl/trainingen  

 

Een trainer die de cursus wil uitvoeren, voldoet aan de volgende selectiecriteria:  

 

 identificeert zichzelf (grotendeels) als vrouw; 

 onderschrijft het belang van het voorkomen van geweld tegen lesbische, bi en/of transvrouwen 

vanwege hun seksuele voorkeur, genderidentiteit en/of genderexpressie en is bekend met de 

thematiek; 

 heeft ervaring met het begeleiden van groepen en sturen van groepsprocessen; 

 heeft inzicht in verhoudingen in een groep (groepsdynamische processen) en kan hiermee omgaan; 

 is bekend met verschillende didactische werkvormen; 

 heeft inzicht in uitsluitingsmechanismen op basis van seksuele voorkeur, genderidentiteit en 

genderexpressie; 

 heeft inzicht in anti-lesbisch, anti-bi, en anti-trans geweld, de mogelijke gevolgen van (de angst voor) 

geweld en kan hiermee omgaan.  

 

Zij heeft de volgende competenties:  

 

 toont durf, staat stevig in haar schoenen en is overtuigend; 

 is in staat feedback te geven en te ontvangen; 

 komt onbevooroordeeld en authentiek over; 

 heeft een open en uitnodigende houding; 

 is in staat mensen te enthousiasmeren en motiveren; 

 heeft een teamspirit; 

 en is discreet en tolerant.  

 

2.5. Randvoorwaarden 

Tijdstip  

Je kunt de cursus zowel overdag als ‘s avonds houden. Belangrijk is wel om rekening te houden met de 

voorkeur van de trainer en de deelnemers.  

 

Locatie 

Je kunt de cursus op verschillende locaties geven, bijvoorbeeld in een buurthuis, de bibliotheek, een 

zalencentrum of bij een welzijnsinstelling. Ook in een grote huiskamer kun je terecht. De ruimte moet aan de 

volgende eisen voldoen:  

 er is voldoende ruimte om te bewegen; 

 de ruimte is geluidsdicht zodat de deelnemers zich vrij voelen om te spreken; 

 de ramen kunnen afgeplakt of bedekt worden (gordijnen) zodat voorbijgangers niet naar binnen 

kunnen kijken; 

 de trainer(s) voelt zich op haar gemak en ervaart de vrijheid om de regels te bepalen. In een 

huiskamer kan dat moeilijk zijn wanneer de trainer het gevoel heeft te gast te zijn.  

 

http://www.movisie.nl/trainingen
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Catering 

Zorg voor voldoende koffie en thee. Lunch of een ander hapje kan bijdragen aan de goede sfeer.  

2.6. Overzicht bijeenkomsten 

De interventie bestaat uit een cursus van twee bijeenkomsten. De bijeenkomsten worden bij voorkeur op 

twee verschillende dagen aangeboden zodat de deelnemers tussendoor kunnen reflecteren op wat zij 

hebben geleerd en een huiswerkopdracht kunnen doen.  

 

Bijeenkomst 1 

De inhoud van deze eerste bijeenkomst duurt bij elkaar 180 minuten (3 uur). Belangrijk is om tussendoor te 

pauzeren op het moment dat de groep daar behoefte aan heeft. Handig is daarom om minimaal 210 

minuten, dus drieëneenhalf uur, te reserveren voor deze eerste bijeenkomst. 

 

Hieronder een voorbeeld van een programma met twee pauzes. 

 

Werkvorm 1a: Simpele introductie of Werkvorm 1b: Alternatieve introductie en werkvorm 1 c: Tweede 

alternatieve introductie (15 minuten) 

Werkvorm 2: Omgangsvormen afspreken (10 minuten) 

Werkvorm 3: Feiten en fabels (20 minuten) 

Werkvorm 4a: Ik zoek iemand die … of Werkvorm 4b: Interview (20 minuten) 

Pauze (10 minuten) 

Werkvorm 5a: Gedachten in beeld of Werkvorm 5b: Alternatieve gedachten in beeld (30 minuten)  

Werkvorm 6: Over de grens fysiek (6 reactieregels) (40 minuten)  

Werkvorm 7a: Advies geven of Werkvorm 7b: Aan de koffie (advies geven) (30 minuten) 

Pauze (10 minuten) 

Werkvorm 8: Huiswerk Thuisopdracht (5 minuten) 

Werkvorm 9: Afsluiting (10 minuten) 

 

Bijeenkomst 2 

De inhoud van deze tweede bijeenkomst duurt bij elkaar ook 180 minuten (3 uur). Ook voor de tweede 

bijeenkomst geldt dat pauzeren belangrijk is. Reserveer daarom net als bij de eerste bijeenkomst minimaal 

drieëneenhalf uur. 

 

Hier volgt een voorbeeld van een programma met twee pauzes. 

 

Werkvorm 1: Introductie (5 minuten) 

Werkvorm 2: Irritante en vervelende opmerkingen (15 minuten) 

Werkvorm 3: Over de grens met woorden (30 minuten) 

Pauze (15 minuten) 

Werkvorm 4: Bespreken thuisopdracht (10 minuten) 

Werkvorm 5: That’s what friends are for (30 minuten) 

Werkvorm 6: Wat zou je doen? (30 minuten)  

Pauze (15 minuten)  

Werkvorm 7: Let’s talk about it? (30 minuten)  

Extra werkvorm: Trucs voor zelfverdediging (15 minuten) 

Werkvorm 8a: Eindevaluatie of Werkvorm 8b: Evaluatie van de bijeenkomst (15 minuten) 
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2.7 Doelen per bijeenkomst en werkvorm 

 

 Werkvorm in bijeenkomst 1:  Werkvorm in bijeenkomst 2:  

De opvatting delen dat 

slachtoffer worden van anti-LBT 

geweld niet te wijten is aan 

persoonlijke factoren zoals 

genderexpressie maar enkel de 

schuld is van de dader(s).  

 

- Werkvorm 3: Feiten en fabels 

- Werkvorm 4: Ik zoek iemand 

die… 

- Werkvorm 5: Gedachten en 

gevoelens in beeld 

- Werkvorm 7: Advies geven  

 

 

Weten wat voor houding je 

jezelf kunt aanmeten om jezelf 

te beschermen in onveilige 

situaties waarin je terecht kunt 

komen vanwege je seksuele 

voorkeur, genderidentiteit en/of 

genderexpressie. 

 

- Werkvorm 6: over de grens 

fysiek (6 reactieregels) 

- Extra werkvorm  

Een strategie hebben bepaald 

die je als ‘empowerend’ ervaart 

om te kunnen reageren op 

negatieve opmerkingen, vragen 

en grapjes vanwege je seksuele 

voorkeur, genderidentiteit en/of 

genderexpressie. 

 

 - Werkvorm 2: Irritante vragen 

en foute grappen 

- Werkvorm 3: Over de grens 

met woorden 

- Werkvorm 6: Wat zou je 

doen? 

- Werkvorm 8: Jubelmuur  

De intentie hebben om te 

praten met anderen over de 

mogelijke gevolgen van 

uitsluiting, discriminatie en 

geweld vanwege je seksuele 

voorkeur, genderidentiteit en/of 

genderexpressie zoals schuld- 

en schaamtegevoelens. 

- Werkvorm 3: Feiten en fabels 

- Werkvorm 4: Ik zoek iemand 

die… 

- Werkvorm 5: Gedachten in 

beeld  

- Werkvorm 7: Advies geven 

- Werkvorm 5: That’s what 

friends are for. 

- Werkvorm 7: Let’s talk about 

it… 

De intentie hebben om politie of 

antidiscriminatiebureau in te 

schakelen bij ervaringen van 

uitsluiting, discriminatie en/of 

geweld vanwege de eigen 

seksuele voorkeur, 

genderidentiteit en/of 

genderexpressie. 

- Werkvorm 8: Huiswerk  Werkvorm 4: Thuisopdracht  

Werkvorm 6: Wat zou je doen? 

Werkvorm 7: Let’s talk about 

it…  
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2.8. Voordat je de cursus gaat geven 

Voordat je de cursus gaat geven, is het belangrijk om het volgende te doen: 

 

1. Neem dit handboek goed door en weet wat je gaat doen.  

2. Realiseer je dat niet de werkvormen maar de doelen van de werkvormen leidend zijn. Pas werkvormen 

zo nodig aan wanneer ze niet bij jou als trainer passen of niet aanslaan bij de groep.  

3. Wanneer je de cursus met z’n tweeën geeft, maak dan goede afspraken over de taakverdeling. 

4. Zorg voor een goede afstemming met de organisatie waarvoor je de cursus verzorgt. Hoe laat word je 

verwacht? Hoeveel deelnemers komen er? Verdiep je in de organisatie en de groep waaraan je de 

cursus gaat geven. Kennen de deelnemers elkaar? 

5. Zorg dat je er eerder bent dan dat de cursus begint. Zorg ervoor dat de ruimte klaar is voor ontvangst, 

bijvoorbeeld de stoelen aan de kant. Vraag vooraf hoe groot de ruimte is en of er koffie- en thee is. 

6. Zorg dat je vooraf de materialen hebt klaarliggen. Print de bijlagen die je nodig hebt vooraf uit. 

7. Schrijf het programma van de bijeenkomst op een flipover. Zo kunnen de deelnemers het verloop van de 

bijeenkomst volgen. 

8. Geef de deelnemers achteraf informatie over roze hulpverlening indien dit nodig is (zie bijlage 11).  
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2.5 Opzet bijeenkomst 1 

Werkvorm 1a: Simpele introductie 

Benodigdheden 

Eventueel een bal. 

 

Duur 

15 minuten 

 

Opstelling 

Deelnemers staan in een kring. 

 

Opzet 

 De trainer heet de deelnemers van harte welkom. 

 Ze vertelt in ongeveer 3 minuten wat het doel van de cursus is. 

 De groep doet een namenrondje, eventueel met: 

o iedere keer de naam van de personen voor je te herhalen en daarna pas je eigen naam te noemen; 

o herhaal de namen door het gooien van een bal: als je de bal gooit, zeg je de naam van degene naar 

wie je gooit; 

o schrijf eventueel de namen op een sticker: iedereen plakt de eigen naam op de kleding. 

 

Past bij subdoel(en) 

– 

 

Concre(e)t(e) leerdoel(en) 

Introductie 

 

Voorbereiding 

Oefen voor jezelf hoe je de training in 3 minuten introduceert. 

 

Intro 

– 

 

Tips voor begeleiding 

Zorg direct voor een ontspannen en luchtige sfeer. Maak waar mogelijk een grapje. 
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Werkvorm 1b: Alternatieve introductie 

Benodigdheden 

– 

 

Duur 

15 minuten 

 

Opstelling 

Deelnemers staan verspreid over de zaal. 

 

Opzet 

 De trainer introduceert de oefening met de introductietekst en vertelt over het belang van vertrouwen en 

respect voor elkaar gedurende de training. 

 De trainer en deelnemers lopen rond in de ruimte. Als personen elkaar tegenkomen, schudden ze elkaar 

de hand. De een groet met ‘Sawu bona’, de ander antwoordt met ‘Slkhoma’. 

 Het tweetal voert een kort gesprek waarin ze uitwisselen wie ze zijn en wat ze verwachten van de 

training. Hieraan kun je gespreksonderwerpen toevoegen zoals: Waar ben je trots op? Wat doe je het 

liefst in je vrije tijd? 

 Na de groet en korte uitwisseling gaan zij uit elkaar, lopen door en begroeten de volgende persoon die zij 

tegenkomen. 

 

Past bij subdoel(en) 

– 

 

Concre(e)t(e) leerdoel(en) 

Open en veilige sfeer creëren. 

 

Voorbereiding 

Goed doornemen van de introductietekst. 

 

Intro 

“In Zuid-Afrika begroeten stamgenoten elkaar met de korte zin ‘Sawu bona’, wat betekent ‘Ik zie u’. De 

tegengroet ‘Slkhoma’ betekent ‘Ik ben hier’. Hiermee spreekt men vertrouwen in elkaar uit. We gaan 

rondlopen en wanneer je iemand tegenkomen, kan je haar een hand geven en elkaar met deze groet 

tegemoet treden. Vervolgens stel je je voor met je naam, de verwachting van de cursus, en ….” [zelf in te 

vullen] 

 

Tips voor begeleiding 

– 
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Werkvorm 1c: Tweede alternatieve introductie 

Benodigdheden 

– 

 

Duur 

15 minuten 

 

Opstelling 

Deelnemers staan verspreid over de zaal. 

 

Opzet 

 De trainer vertelt dat iedereen haar naam gaat zeggen met daarbij een beweging die bij haar past. 

Bijvoorbeeld: een danspasje als je van dansen houdt of een schop tegen een denkbeeldige bal als je 

op voetbal zit. De trainer begint zelf.  

 Als iedereen is geweest, doet de groep nog een ronde volgens het principe ‘ik ga op reis en ik neem 

mee…’ Iedere deelnemer herhaalt dan de namen en bewegingen van de personen die voor haar zijn 

geweest. De trainer is als laatste en moet dus alle namen opnoemen en alle bewegingen nadoen.  

 

Past bij subdoel(en) 

– 

 

Concre(e)t(e) leerdoel(en) 

Open en veilige sfeer creëren.  

 

Voorbereiding 

- 

 

Intro 

“We gaan ons voorstellen door onze naam te zeggen en een beweging daarbij te maken die iets zegt over 

jezelf. Bijvoorbeeld over een hobby of over je werk.”  

 

Tips voor begeleiding 

-  
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Werkvorm 2: Omgangsvormen afspreken 

Benodigdheden 

Flap-over en stift 

 

Duur 

5 minuten 

 

Opstelling 

Deelnemers zitten op stoelen, de trainer staat naast de flap-

over. 

 

Opzet 

 De trainer stelt de omgangsvormen voor aan de hand van de 

PIKASOL-regels.  

 De trainer vraagt vervolgens aanvullingen hierop vanuit de 

groep. 

 

Past bij subdoel(en) 

– 

 

Concre(e)t(e) leerdoel(en) 

Het afspreken van omgangsvormen. 

 

Voorbereiding 

– 

 

Intro 

“We gaan een training doen die zowel bestaat uit luchtige 

elementen als wat serieuzere thema’s. Daarom is het goed om 

er even bij stil te staan hoe we hier samen mee omgaan.” 

 

Tips voor begeleiding 

Wanneer een deelnemer in de loop van de cursus een regel 

vergeet of overtreedt, kun je haar hier aan helpen herinneren 

met een grapje. Wanneer zij dit niet oppakt, kun je het serieus 

aankaarten. 

 

  

PIKASOL-regels  

 

P: Privacy 

Wat we hier vertellen is vertrouwelijk en 

blijft binnen de groep. We gebruiken wat 

we hier horen niet ongevraagd in andere 

situaties (ook niet op sociale media), ook 

de begeleiders niet. We maken ook niet 

ongevraagd foto’s van elkaar!  

I: Ik-vorm 

We praten over onszelf, onze gevoelens, 

ervaringen en opvattingen, in de ik-vorm. 

K: Kies 

Kies wat je vertelt en wat niet. Niet alles 

is voor alle oren bedoeld. Je kunt gerust 

je  

gevoelens en gedachten voor jezelf 

houden, als je je niet comfortabel voelt in 

de groep. 

A: Actief 

Wees actief in het groepsgebeuren. We 

geven je veel ruimte om zelf te bepalen 

waarover het moet gaan. Dus wacht niet 

passief af of iemand anders iets inbrengt. 

S: Seksueel en gender divers 

Ieder van ons beleeft seksualiteit en 

gender op een andere manier. We 

hebben respect voor deze verschillen.  

O: Oriëntatie 

Mensen kunnen heteroseksueel, 

homoseksueel (homo, lesbisch), 

biseksueel zijn. Er zijn grote verschillen 

en daar hebben we respect voor.  

L: Lachen, luisteren 

Lachen met en luisteren naar elkaar komt 

de cursus ten goede!  
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Werkvorm 3: Feiten en fabels 

Benodigdheden 

Bijlage 2 

 

Duur 

20 minuten 

 

Opstelling 

Deelnemers zitten op stoelen.  

 

Opzet 

 De trainer leest een bewering voor uit bijlage 2 over geweld tegen LBT-vrouwen. 

 Degene die denken dat het waar is, gaan staan. De anderen blijven zitten. 

 De trainer vraagt deelnemers om een toelichting: waarom denken zij dat het wel of niet waar is? 

 De trainer vertelt of de bewering wel of niet waar is en geeft eventueel meer informatie. 

 

Alternatief (kost meer tijd!): 

 De trainer leest een bewering op. 

 Door middel van groene kaartjes (waar) en rode kaartjes (niet waar) geven de deelnemers aan of zij 

denken dat een bewering waar of niet waar is. 

 De trainer vraagt deelnemers om een toelichting: waarom denken zij dat het wel of niet waar is? 

 De trainer vertelt of de bewering wel of niet waar is en geeft eventueel meer informatie. 

 

Past bij subdoel(en) 

 De intentie hebben melding of aangifte te doen bij de politie van ervaringen van uitsluiting, discriminatie 

en/of geweld vanwege de eigen seksuele voorkeur, genderidentiteit en/of genderexpressie; 

 De opvatting delen dat slachtoffer worden van anti-LBT geweld niet te wijten is aan persoonlijke factoren 

zoals genderexpressie, maar enkel de schuld is van de dader(s).  

 

Concre(e)t(e) leerdoel(en)en 

 Kennis verkrijgen over de inspanningen van de politie en antidiscriminatiebureaus om anti-LHBT geweld 

terug te dringen en de maatregelen die zij daarvoor hebben genomen. 

 Kennis verkrijgen over de strafbaarheid van discriminatie en de strafbaarheid van verschillende vormen 

van geweld (waaronder verbaal geweld).  

 Kennis verkrijgen over het feit dat iedere LBT-vrouw slachtoffer kan worden, ongeacht persoonlijke 

factoren zoals genderexpressie. 

 Bewust worden van het feit dat geweld vanwege de eigen seksuele voorkeur, genderidentiteit en/of 

genderexpressie voorkomt. 

 Bewust worden van het feit dat seksueel getinte en/of negatieve opmerkingen en vragen, grapjes of 

scheldpartijen naar aanleiding van de eigen seksuele voorkeur en/of genderidentiteit vormen van geweld 

zijn.  

 Bewust worden van de mogelijke opvatting dat slachtoffers van anti-LBT geweld het aan hun persoonlijke 

factoren wijten dat ze slachtoffer werden.  

 Bewust worden van de mogelijke opvatting waarin je het aan je eigen persoonlijke factoren wijt dat je 

slachtoffer werd van anti-LBT geweld. 

 

Voorbereiding 

De feiten doornemen in bijlage 1. Zelf waar mogelijk zoeken naar achtergrondinformatie over de feiten en die 

informatie toe kunnen lichten in de groep (zie Hoofdstuk 3 “Onderbouwing”).  
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Intro 

“Geweld tegen vrouwen is een wereldwijd probleem. Nederland is gelukkig een land waar geweld tegen 

vrouwen streng afgekeurd wordt. Toch komt het ook in Nederland voor dat vrouwen het slachtoffer worden 

van geweld, omdat ze vrouw zijn. Als lesbische of bivrouw en ook als transvrouw of vrouw met een 

transgender verleden, loop je soms extra risico. Je kunt te maken krijgen met agressie of geweld omdat de 

dader denkt of weet dat jij lesbisch, bi en/of trans bent of een transgender verleden hebt. We noemen dit 

anti-lesbisch, anti-bi en anti-transgeweld: afgekort anti-LBT geweld. In deze werkvorm gaan we kijken naar 

de feiten en fabels hierover.” 

 

Tips voor begeleiding 

 Wanneer deelnemers vragen hebben, kun je ze verwijzen naar de onderbouwing in hoofdstuk 3. 
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Werkvorm 4: Ik zoek iemand die … 

Benodigdheden 

Bijlage 3 

 

Duur 

20 minuten 

 

Opstelling 

Deelnemers staan in een kring. 

 

Opzet 

 De trainer herhaalt de zin: “Ik zoek iemand die….”, telkens aangevuld met een kenmerk over die persoon. 

De deelnemers die zich in dat kenmerk herkennen, lopen naar de rechtermuur van de zaal. Degenen die 

zich hier niet in herkennen lopen naar de linkermuur. Herkent een deelnemer zichzelf er een beetje in, 

dan gaat zij in het midden staan. 

 Eerst begint de trainer luchtig met dingen zoals: 

… ooit eens een berg heeft beklommen; 

… ooit eens heel erg dronken is geworden. 

 Dan volgen de serieuze vragen uit bijlage 3. De trainer vraagt de deelnemers af en toe om reflectie op de 

plek waar zij staan aan de hand van een open vraag: “Hoe voelt het om hier te staan?” De trainer vraagt 

niet direct naar persoonlijke ervaringen. Het is aan de deelnemers hoeveel ze hierover kwijt willen. 

Belangrijk is dat verschillende deelnemers aan het woord komen. 

 Nabespreking aan de hand van de volgende vragen: 

o Hoe is het om over de ervaringen te praten? 

o Wat voor gevoelens roept het op? 

o Hoe komt het dat dit soort dingen voorkomen? 

o Praat je wel eens onderling over deze ervaringen? 

o Wat zou iemand tegen kunnen houden om over dit soort ervaringen te praten? 

o Wat zou iemand kunnen helpen om over deze ervaringen te praten? 

 

Past bij subdoel(en) 

 De intentie hebben om te praten met anderen over de mogelijke gevolgen van uitsluiting, discriminatie en 

geweld vanwege de seksuele voorkeur, genderidentiteit en/of genderexpressie zoals schuld- en 

schaamtegevoelens.  

 De opvatting delen dat slachtoffer worden van anti-LBT geweld niet te wijten is aan persoonlijke factoren 

zoals genderexpressie maar enkel de schuld is van de dader(s).  

 

Concre(e)t(e) leerdoel(en) 

 Kennis verkrijgen over wat anti-LBT geweld is. 

 Bewust worden dat geweld vanwege de eigen seksuele voorkeur, genderidentiteit en/of genderexpressie 

voorkomt. 

 Bewust worden van (eventuele) eigen ervaringen met geweld vanwege de eigen seksuele voorkeur, 

genderidentiteit en/of genderexpressie. 

 Bewust worden van eventuele negatieve gevolgen van eventuele eigen ervaringen met geweld vanwege 

de eigen seksuele voorkeur, genderidentiteit en/of genderexpressie.  

 Bewust worden van het mogelijke eigen vooroordeel dat slachtoffer worden van anti-LBT geweld te 

maken heeft met persoonlijke factoren zoals genderexpressie.  

 De vaardigheid om te praten over de gevolgen van geweld vanwege je seksuele voorkeur, gender of 

genderexpressie. 

 

 

Voorbereiding 
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Bijlage 3 doornemen en uitprinten voor jezelf.  

 

Intro 

We gaan starten met een opwarmoefening.  

 

Tips voor begeleiding 

Mogelijk komen er ervaringen los die veel emoties met zich meebrengen. Belangrijk om hier even bij stil te 

staan in de groep, en na afloop individueel met de betreffende persoon. 
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Werkvorm 5 A: Gedachten en gevoelens in beeld 

Benodigdheden 

– 

 

Duur 

30 minuten 

 

Opstelling 

Deelnemers staan in een kring. 

 

Opzet 

 De trainer concludeert dat de vorige oefening liet zien dat diverse mensen wel eens wat vervelends 

hebben meegemaakt naar aanleiding van hun seksuele voorkeur, genderidentiteit en/of genderexpressie. 

Ze vertelt dat de volgende oefening ingaat op de gevoelens en gedachten naar aanleiding van zo’n 

incident.  

 De trainer vraagt de deelnemers wie haar incident wil delen. Het kan een heel klein incident zijn: 

bijvoorbeeld een vervelende opmerking. Maar het kan ook gaan om een scheldpartij, een bedreiging of 

om fysiek geweld. Wanneer een deelnemer haar gedachten en gevoelens bij een incident wil delen, 

vraagt de trainer haar:  

o Wat voelde en dacht je tijdens het incident?  

o Wat voelde en dacht je na afloop?  

 Vervolgens gaan de andere deelnemers deze gevoelens en gedachten uitbeelden als een standbeeld. 

Iedere gedachte en ieder gevoel krijgt een eigen beeld. De deelnemer die het incident inbrengt geeft 

aanwijzingen hoe de andere deelnemers haar gevoel moeten uitbeelden als bevroren beeld.  

 De trainer vraagt aan de deelnemer welke gedachten op voorgrond moeten staan en welke meer op de 

achtergrond: welke gedachten en gevoelens geven haar een krachtig gevoel en welke juist minder? De 

‘beelden’ wisselen hierdoor van plek: de meeste krachtige gedachten en gevoelens komen voorop staan.  

 De groep herhaalt dit met een andere deelnemer wiens gevoelens en gedachten bij een incident centraal 

staan.  

 Nagesprek: wat herkennen de andere deelnemers van de gedachten en gevoelens naar aanleiding van 

incidenten? Welke gedachten en gevoelens willen ze graag vasthouden? Welke willen ze liever laten 

gaan? Wat is het voordeel van praten over deze gedachten en gevoelens?  

 De oefening eindigt met een ronde lijfspreuken: iedere deelnemer deelt een gedachte die haar kracht 

geeft in moeilijke situaties met de groep.  

 

Past bij subdoel(en) 

 De opvatting delen dat slachtoffer worden van anti-LBT geweld niet te wijten is aan persoonlijke factoren 

zoals genderexpressie maar enkel de schuld is van de dader(s).  

 De intentie hebben om te praten met anderen over de mogelijke gevolgen van uitsluiting, discriminatie en 

geweld vanwege de seksuele voorkeur, genderidentiteit en/of genderexpressie zoals schuld- en 

schaamtegevoelens.  

 

Concre(e)t(e) leerdoel(en) 

 Bewust worden van de mogelijke opvatting dat slachtoffers van anti-LBT geweld het aan hun persoonlijke 

factoren hebben te wijten dat ze slachtoffer werden.  

 Bewust worden van de mogelijke opvatting waarin je het aan je eigen persoonlijke factoren wijt dat je 

slachtoffer werd van anti-LBT geweld. 

 Een houding ontwikkelen die ervan uitgaat dat geweld vanwege de eigen seksuele voorkeur en/of 

genderidentiteit niet te wijten is aan het slachtoffer of diens persoonlijke factoren. 

 Bewust worden van eventuele negatieve gevolgen van eventuele eigen ervaringen met geweld vanwege 

de eigen seksuele voorkeur, genderidentiteit en/of genderexpressie. 
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 Positief staan tegenover het praten over de gevolgen van geweld vanwege de seksuele voorkeur, 

genderidentiteit en/of genderexpressie zoals schuld- en schaamtegevoelens. 

 De vaardigheid om te praten over de gevolgen van geweld vanwege je seksuele voorkeur, gender of 

genderexpressie. 

 

Voorbereiding 

– 

 

Intro 

“In de vorige oefening hebben we gezien dat een aantal/veel van jullie wel eens een vervelende ervaring 

hebben gehad naar aanleiding van je seksuele voorkeur, genderidentiteit of genderexpressie. Nu gaan we 

het hebben over welke gedachten en gevoelens je ervaart wanneer je zoiets meemaakt of net hebt 

meegemaakt.” 

 

Tips voor begeleiding 

Het is belangrijk om goed door te vragen op de gedachten. Juist gedachten met betrekking tot schaamte en 

schuld komen niet altijd meteen naar boven. 
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Werkvorm 5 B: Alternatieve oefening ‘Gedachten en gevoelens in beeld’ 

Benodigdheden 

Post-its  

 

Duur 

30 minuten 

 

Opstelling 

Deelnemers staan in een kring. 

 

Opzet 

 De trainer legt uit dat we in de vorige oefening hebben gezien dat diverse mensen wel eens wat 

vervelends hebben gemaakt naar aanleiding van hun seksuele voorkeur, genderidentiteit of 

genderexpressie. De trainer vraagt de deelnemers wat voor gedachten ze hadden naar aanleiding van 

deze gebeurtenis. Bijvoorbeeld:  

o “Waarom overkomt mij dit altijd?” 

o “Wat een rotzak!” 

o “Had ik nu maar niet hand-in-hand gelopen.”  

o “Ik laat me niet bang maken.”  

o “Ik heb het volste recht hier te zijn.”  

 De trainer noemt een aantal voorbeelden van zichzelf om de deelnemers op gang te krijgen. Alle 

opmerkingen worden op de flap geschreven. De trainer zorgt ervoor dat er zowel gedachten tussen staan 

die de kracht van vrouwen kan vergroten of juist verminderen.  

 De trainer vraagt de deelnemers welke gedachten hen krachtig maken en welke minder. Alle deelnemers 

maken een top 3 van de gedachten die ze sterk vinden. Ze doen dat door post-its te plakken bij deze 

gedachten.  

 Nadat alle post-its zijn geplakt, bespreekt de trainer de uitkomst met de groep. Welke gedachten ervaren 

ze als krachtig? Zijn er nog andere gedachten die je kunnen helpen om je krachtig te voelen, als je iets 

vervelends meemaakt vanwege je LBT-zijn?  

 De trainer bespreekt tot slot met de deelnemers of zij wel eens over de minder krachtige gedachten 

praten. Wat gebeurt er als je het voor jezelf houdt? Wat is het voordeel van praten?  

 De oefening eindigt met een ronde lijfspreuken: iedere deelnemer deelt een gedachte die haar kracht 

geeft in moeilijke situaties met de groep.  

 

Past bij subdoel(en) 

 De opvatting delen dat slachtoffer worden van anti-LBT geweld niet te wijten is aan persoonlijke factoren 

zoals genderexpressie maar enkel de schuld is van de dader(s).  

 De intentie hebben om te praten met anderen over de mogelijke gevolgen van uitsluiting, discriminatie en 

geweld vanwege de seksuele voorkeur, genderidentiteit en/of genderexpressie zoals schuld- en 

schaamtegevoelens.  

 

Concre(e)t(e) leerdoel(en) 

 Bewust worden van de mogelijke opvatting dat slachtoffers van anti-LBT geweld het aan hun persoonlijke 

factoren hebben te wijten dat ze slachtoffer werden.  

 Bewust worden van de mogelijke opvatting waarin je het aan je eigen persoonlijke factoren wijt dat je 

slachtoffer werd van anti-LBT geweld. 

 Een houding ontwikkelen die er van uit gaat dat geweld vanwege de eigen seksuele voorkeur en/of 

genderidentiteit niet te wijten is aan het slachtoffer of diens persoonlijke factoren. 

 Bewust worden van eventuele negatieve gevolgen van eventuele eigen ervaringen met geweld vanwege 

de eigen seksuele voorkeur, genderidentiteit en/of genderexpressie. 

 Positief staan tegenover het praten over de gevolgen van geweld vanwege de seksuele voorkeur, 

genderidentiteit en/of genderexpressie zoals schuld- en schaamtegevoelens.  
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 De vaardigheid om te praten over de gevolgen van geweld vanwege je seksuele voorkeur, gender of 

genderexpressie. 

 

Voorbereiding 

– 

 

Intro 

“In de vorige oefening hebben we gezien dat een aantal/veel van jullie wel eens een vervelende ervaring 

hebben gehad naar aanleiding van de eigen seksuele voorkeur, genderidentiteit of genderexpressie. Nu 

gaan we het hebben over welke gedachten je ervaart wanneer je zoiets meemaakt of net hebt 

meegemaakt.” 

 

Tips voor begeleiding 

Het is belangrijk om goed door te vragen op de gedachten. Juist gedachten met betrekking tot schaamte en 

schuld komen niet altijd meteen naar boven. 
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Werkvorm 6: Over de grens fysiek (6 reactieregels)  

Benodigdheden 

Eventueel de reactieregels (zie hieronder) op flap geschreven. 

 

Duur 

40 minuten 

 

Opstelling 

Eerst zitten op stoelen, daarna staan in een kring. 

 

Opzet 

 De trainer legt de bedoeling van de oefening uit: dat je soms terecht komt in situaties in het openbaar (op 

straat of in de kroeg) waar je te maken krijgt met fysieke dreiging van geweld vanwege je seksuele 

voorkeur, gender of genderexpressie. De trainer legt uit dat het goed is om in die situaties te weten hoe je 

zelf hier tegen kunt beschermen.  

 

Eventueel eerste stap invoegen (bijvoorbeeld bij jongerengroepen):  

De groep wordt ingedeeld in deelnemers A en deelnemers B.  

Deelnemer A gaat in de linker rij staan en loopt vervolgens op haar partner B in de andere rij af.  

B zegt ‘stop’ op het moment dat zij voelt: dit is de grens.  

Dit herhaal je een paar keer.  

De trainer geeft aan dat deelnemer A en deelnemer B van rol wisselen en de oefening opnieuw doen.  

 

 

 De trainer nodigt de deelnemers uit om in en kring te komen staan. 

 De trainer vraagt de deelnemers rustig in en uit te ademen, zo veel mogelijk vanuit hun onderbuik. De 

deelnemers ervaren dat zij meer ontspannen als zij goed ademhalen. 

 

Eventueel tussenstap toevoegen (bijvoorbeeld bij jongerengroepen):  

 

De trainer vraagt aan alle deelnemers om hun naam te zeggen. Dit gebeurt een voor een. De trainer vraagt 

om dit nu nog een keer te doen maar dan vanuit de buikademhaling en met een zo duidelijk mogelijke stem. 

Het gaat er niet om dat het per se luid is maar vooral dat het duidelijk en zelfverzekerd klinkt. De deelnemers 

ervaren hierdoor dat zij hun stem op krachtige wijze kunnen gebruiken. 

 

 

 De trainer vraagt de deelnemers om zo stevig mogelijk te gaan staan en veel ruimte in te nemen. Dat 

betekent dat ze met twee voeten stevig op de grond staan, de voeten een beetje uit elkaar, de knieën een 

beetje gebogen. De trainer duwt zachtjes tegen hun schouders om te checken of ze blijven staan. De 

deelnemers ervaren hierdoor dat ze stevig kunnen staan. 

 Vervolgens vraagt de trainer aan de deelnemers om met een ‘open blik’ de wereld in te kijken en 

oogcontact te maken. Het gaat om ‘trots zijn op wie je bent’. Deelnemers kunnen daarbij eventueel 

denken aan een prestatie waar ze erg trots op zijn. Ze ervaren hoe ze met die open en trotse blik staan.  

 Nu doet de trainer voor hoe je kunt reageren bij mogelijke fysieke dreiging: 

o zijwaarts of achterwaarts weglopen van de situatie (zorgen dat je wegkomt, voorkomen dat je in de 

rug wordt aangevallen en aan getuigen laten zien jij degene bent die weggaat); 

o de armen naar voren uitgestoken voor het lichaam, eventueel met de vlakke hand omhoog (geen 

vuisten maken, dan lijkt het alsof je wilt vechten); 

o je gaat niet in discussie en zegt met een duidelijke stem iets als: “Hier heb ik geen zin in”; 

o maak oogcontact met de ander (laat zien dat je niet bang bent). 

 De trainer vraagt aan de deelnemers om dit in duo’s uit te proberen.  
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 De trainer vraagt wat de deelnemers ervan vinden en hoe ze het eventueel anders zouden doen. De 

trainer geeft de deelnemers de ruimte om dit ook uit te proberen.  

 De trainer legt uit dat er verschillende manieren zijn om je af te weren en jezelf in veiligheid te brengen. 

Daarbij komen 6 reactieregels steeds terug. Deze staan ook op de flap die de trainer nu laat zien: 

o Blijf rustig 

o Zeg duidelijk wat je niet leuk vind (ik-boodschap) 

o Maak oogcontact 

o Laat je stem rustig en overtuigend klinken 

o Maak je groot en neem veel ruimte in 

o Ga geen discussie aan 

 

Past bij subdoel(en) 

Weten wat voor houding je jezelf kunt aanmeten om jezelf te beschermen in onveilige situaties waarin je 

terecht kunt komen vanwege je seksuele voorkeur, genderidentiteit en/of genderexpressie. 

 

Concre(e)t(e) leerdoel(en) 

 Kennis verkrijgen over hoe om te gaan met veiligheidsrisico’s en in onveilige situaties. 

 Bewust worden van je ‘automatische’ reactie op veiligheidsrisico’s en onveilige situaties. 

 Bewust zijn van je eigen grenzen. 

 Positief staan ten opzichte van jezelf beschermen tegen geweld vanwege je seksuele voorkeur, 

genderidentiteit en/of genderexpressie.  

 Positief staan ten opzichte van het aangeven van je eigen grenzen. 

 Het vertrouwen ontwikkelen dat je in het geval van een aanval of grensoverschrijding weet wat je 

moet doen. 

 Duidelijk je grens kunnen aangeven. 

 Een krachtige houding aannemen waarbij je zelfvertrouwen uitstraalt. 

 

Voorbereiding 

Zet de zes reactieregels indien mogelijk op een flap; zorg dat er nog een flap overheen hangt zodat de 

regels niet direct zichtbaar zijn of draai anders de flap-over om. 

 

Intro 

Het kan ooit voorkomen dat je terecht komt in situaties in het openbaar (op straat of in de kroeg) waar je te 

maken krijgt met fysieke dreiging van geweld vanwege je seksuele voorkeur, gender of genderexpressie. We 

gaan oefenen wat je dan kan doen.  

 

Tips voor begeleiding 

 Ook andere houdingen dan de beschreven kunnen goed zijn: bied deelnemers de ruimte om die naar 

voren te laten komen. Houd echter wel vast aan de 6 reactieregels.  
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Werkvorm 7: Advies geven 

Benodigdheden 

Verhalen in bijlage 4. 

 

Duur 

30 minuten 

 

Opstelling 

Deelnemers staan in een kring. 

  

Opzet 

 Iedereen staat in een kring. De trainer leest een brief voor: een van de verhalen uit bijlage 4. 

 Om beurten stapt een deelnemer naar voren. Zij speelt de rol van adviseur en geeft in een paar zinnen 

haar advies aan de persoon uit het verhaal. Hierbij bedenkt zij dat alle deelnemers die persoon kunnen 

zijn. Terwijl zij praat, richt zij zich dus tot de hele groep en probeert haar boodschap zo krachtig mogelijk 

te over te brengen. 

 Dit gebeurt dit ook bij de andere verhalen uit de bijlage. 

 Nabespreking aan de hand van de volgende vragen: 

o Hoe was het om advies te geven? 

o Waren de gevoelens van de mensen in de verhalen herkenbaar vanuit jezelf of anderen die je kent? 

o Wat is je kernboodschap naar vrouwen die iets vervelends hebben meegemaakt vanwege hun 

seksuele voorkeur, genderidentiteit en/of genderexpressie? 

o Wat had jezelf gedaan in die situaties? 

o Wat kan iemand in de weg staan te praten over nare ervaringen? Wat kan juist helpen? 

 

Past bij subdoel(en) 

 De opvatting delen dat slachtoffer worden van anti-LBT geweld niet te wijten is aan persoonlijke factoren 

zoals genderexpressie maar enkel de schuld is van de dader(s).  

 De intentie hebben om te praten met anderen over de mogelijke gevolgen van uitsluiting, discriminatie en 

geweld vanwege de seksuele voorkeur en / of genderidentiteit en / of genderexpressie zoals schuld- en 

schaamtegevoelens 

 

Concre(e)t(e) leerdoel(en) 

 Bewust worden van de mogelijke opvatting dat slachtoffers van anti-LBT geweld het aan hun persoonlijke 

factoren hebben te wijten dat ze slachtoffer werden.  

 Bewust worden van de mogelijke opvatting waarin je het aan je eigen persoonlijke factoren wijt dat je 

slachtoffer werd van anti-LBT geweld. 

 Een houding ontwikkelen die ervan uitgaat dat geweld vanwege je seksuele voorkeur, genderidentiteit 

en/of genderexpressie niet te wijten is aan het slachtoffer of diens persoonlijke factoren. 

 Bewust worden van (eventuele) eigen ervaringen met geweld vanwege de eigen seksuele voorkeur, 

genderidentiteit en/of genderexpressie.  

 Bewust worden van eventuele negatieve gevolgen van eventuele eigen ervaringen met geweld vanwege 

de eigen seksuele voorkeur, genderidentiteit en/of genderexpressie  

 Positief staan tegenover het praten over de gevolgen van geweld vanwege de seksuele voorkeur, 

genderidentiteit en/of genderexpressie zoals schuld- en schaamtegevoelens.  

 

Voorbereiding 

Verhalen in bijlage 4  eerst zelf doornemen: kies er drie uit die je in ieder geval wilt behandelen en behandel 

de rest als je nog tijd over hebt. 

 

Intro 
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“Kennen jullie Lieve Mona uit de Story nog? Dit is een van de bekendste raadgeefsters door middel van het 

beantwoorden van brieven. Wij gaan nu allemaal Mona spelen, maar dan eentje die speciaal advies geeft 

aan LBT-vrouwen.” 

 

Tips voor begeleiding 

Probeer een vertrouwelijke sfeer te creëren zodat mensen durven aan te geven hoe ze er zelf mee om 

zouden gaan. 
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Werkvorm 8: Thuisopdracht 

Benodigdheden 

Link naar filmpje met Elly Lust: http://www.youtube.com/watch?v=xQdQC-SPn3Q  

Link naar website COC Nederland: http://www.coc.nl/doe-aangifte  

Voor de trainer zelf: bijlage 5.  

  

Duur 

5 minuten 

 

Opstelling 

Ruimte met stoelen. 

 

Opzet 

De trainer legt uit dat de deelnemers een thuisopdracht krijgen. De opdracht luidt:  

 Bekijk het filmpje van de politie over anti-LBT geweld op youtube. In dit filmpje wordt uitleg gegeven 

over melding en aangifte bij anti-LHBT geweld.  

 Lees de informatie op de COC website.  

 

Past bij subdoel(en) 

 De intentie hebben om politie of antidiscriminatiebureau in te schakelen bij ervaringen van uitsluiting, 

discriminatie en/of geweld vanwege de seksuele voorkeur, genderidentiteit en/of genderexpressie.  

 

Concre(e)t(e) leerdoel(en)en 

 Kennis verkrijgen over de inspanningen van de politie en antidiscriminatiebureaus om anti-LHBT 

geweld terug te dringen en over de maatregelen die zij daarvoor hebben genomen.  

 Kennis verkrijgen over de strafbaarheid van discriminatie en de strafbaarheid van verschillende 

vormen van geweld (waaronder verbaal geweld). 

 Kennis verkrijgen over het verschil tussen melding en aangifte bij de politie en hoe het proces daar 

omheen verloopt. 

 Positief leren staan ten opzichte van melden of aangifte doen van geweld bij de politie of een 

antidiscriminatiebureau.  

 

Voorbereiding 

Door lezen van de uitgebreide informatie in bijlage 5.  

 

Intro 

“Als je te maken krijgt met geweld of agressie vanwege je seksuele voorkeur, genderidentiteit en/of 

genderexpressie kun je naar de politie stappen. Dat gebeurt echter nog niet veel. Ik stuur jullie een link waar 

je een filmpje kunt bekijken van de politie. In dit filmpje wordt uitleg gegeven over wat je kunt doen als je te 

maken krijgt met anti-LBT geweld. Ik hoor graag de volgende bijeenkomst wat jullie van dit filmpje vonden.” 

 

Tips voor begeleiding 

– 

  

http://www.youtube.com/watch?v=xQdQC-SPn3Q
http://www.coc.nl/doe-aangifte
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Werkvorm 9: Afsluiting ‘Waar ben je trots op?’ 

Benodigdheden 

– 

 

Duur 

10 minuten 

 

Opstelling 

Deelnemers staan in een kring. 

 

Opzet 

 De deelnemers staan in een cirkel. De trainer vraagt ieder van hen om aan te geven waar zij trots op is. 

Het gaat om iets wat zij zelf heeft bereikt. Bijvoorbeeld: ‘Ik ben er trots op dat ik mee heb gedaan aan 

deze training’, of: ‘Ik ben er trots op dat ik vandaag ben gaan sporten.’ De trainer begint zelf. 

 De trainer vat samen wat haar deze eerste bijeenkomst is opgevallen en bespreekt de inhoud van de 

volgende bijeenkomst. 

 De trainer geeft de deelnemers de ruimte om eventueel te vertellen over hoe zij de training hebben 

ervaren. 

 

Past bij subdoel(en) 

Weten wat voor houding je jezelf kunt aanmeten om jezelf te beschermen in onveilige situaties waarin je 

terecht kunt komen vanwege je seksuele voorkeur, genderidentiteit en/of genderexpressie. 

 

Concre(e)t(e) leerdoel(en) 

 Een krachtige houding aannemen waarbij je zelfvertrouwen uitstraalt. 

 

Voorbereiding 

– 

 

Intro  

Dit is de laatste oefening van deze bijeenkomst. We gaan op een luchtige manier afsluiten!  

 

Tips voor begeleiding 

– 
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2.6 Opzet bijeenkomst 2 

Werkvorm 1: Introductie 

Benodigdheden 

– 

 

Duur 

10 minuten 

 

Opstelling 

Deelnemers staan of zitten in een kring. 

 

Opzet 

 De trainer vertelt wat de bedoeling is van de tweede trainingsdag.  

 De trainer geeft de deelnemers een voor een kort het woord om te vertellen wat hun verwachtingen zijn 

van deze bijeenkomst. 

 

Past bij subdoel(en): 

– 

 

Concre(e)t(e) leerdoel(en) 

– 

 

Voorbereiding 

– 

 

Intro 

“Deze keer gaan we met name een aantal manieren verkennen om voor je zelf op te komen of om jezelf in 

veiligheid te brengen. Er is niet één perfecte manier om dit te doen. Daarom werken we er vandaag naartoe 

dat iedereen aan het einde duidelijkheid heeft over welke strategie bij haar past.” 

 

Tips voor begeleiding 

Zorg direct voor een ontspannen en luchtige sfeer. Maak waar mogelijk een grapje. 
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Werkvorm 2: Irritante vragen en foute grappen 

Benodigdheden 

Lege zaal 

 

Duur 

15 minuten 

 

Opstelling 

Deelnemers in een kring. 

 

Opzet 

 De trainer daagt de deelnemers uit om in zo kort mogelijke tijd op ludieke wijze zoveel mogelijk manieren 

te bedenken om te reageren op een seksueel getinte of leuk bedoelde vervelende opmerking. Het gaat 

om reacties die de deelnemers vanuit zichzelf zouden willen geven; het gaat er niet om of ze wel of niet 

werken. 

 De groep staat in een kring; een deelnemer stapt naar voren en maakt een foute opmerking of grap ten 

aanzien van iemands seksuele voorkeur, genderidentiteit, genderexpressie of transverleden. 

Bijvoorbeeld: “Maar wie van jullie twee is thuis nu het mannetje?” of: “Wanneer ben jij omgebouwd?” 

 De anderen reageren een voor een hierop. Ze wisselen elkaar zo snel mogelijk af om te reageren. Het 

gaat er niet om dat de reactie raak is, maar dat er zo veel mogelijk verschillende reacties naar voren 

komen. 

 Je kunt dit eventueel herhalen met een andere foute opmerking of grap. 

 Nabespreking aan de hand van de volgende vragen: 

o Hoe was het om te doen? 

o Wat werkt wel en wat werkt niet? 

o Heeft iemand goede voorbeelden uit eigen ervaring?  

o Wie wil een succesverhaal delen? 

 

Past bij subdoel(en) 

Een strategie hebben bepaald die als ‘empowerend’ wordt ervaren, om te kunnen reageren op negatieve 

opmerkingen, vragen en grapjes vanwege de seksuele voorkeur, genderidentiteit en/of genderexpressie.  

 

Concre(e)t(e) leerdoel(en) 

 Het vertrouwen ontwikkelen dat je empowerend kunt reageren wanneer dat nodig is. 

 De verbale en non-verbale vaardigheden ontwikkelen om ‘empowerd’ te reageren op negatieve 

opmerkingen, vragen en grapjes naar aanleiding van seksuele voorkeur, genderidentiteit en/of 

genderexpressie (zoals duidelijk aangeven grenzen en gebruik van humor).  

 

Voorbereiding 

 Bedenk zelf van tevoren een aantal reacties voor het geval deelnemers voorbeelden nodig hebben om op 

dreef te komen. 

 

Intro 

Soms krijg je irritante vragen en opmerkingen of grapjes naar je hoofd geslingerd vanwege je seksuele 

voorkeur, genderidentiteit en/of genderexpressie. We gaan samen zoveel mogelijk reacties hierop 

bedenken.  
 
Tips voor begeleiding 

 Houd het tempo erin, dus denk niet te lang na. 

 In deze werkvorm wordt met name de verbale communicatie geoefend; benoem dat non-verbale 

communicatie ook belangrijk is en dat dit tijdens andere werkvormen naar voren komt. 
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Werkvorm 3: Over de grens met woorden  

 

Benodigdheden 

– 

 

Duur 

30 minuten 

 

Opstelling 

Twee rijen deelnemers tegenover elkaar.  

 

Opzet 

 De trainer deelt de groep in tweeën, in een groep deelnemers A en een groep deelnemers B. 

 Iedere deelnemer A werkt samen met een deelnemer B. 

 Deelnemer A stelt een een aantal vragen en maakt wat grapjes of opmerkingen tegen deelnemer B over 

diens seksuele voorkeur, genderidentiteit en/of genderexpressie. Deelnemer B zegt ‘stop’ op het moment 

dat zij voelt: dit is de grens.  

 Deelnemer A herhaalt die laatste opmerking tegen deelnemer B. Deelnemer B krijgt de opdracht om 

vanuit haar ‘oergevoel’ hierop te reageren: zoals zij zou reageren als ze er niet bij na zou denken 

(uiteraard zonder deelnemer A pijn te doen). 

 Nogmaals herhaalt deelnemer A de kwetsende opmerking. Deze keer krijgt deelnemer B de opdracht om 

genuanceerd te reageren: ze geeft een reactie waarover ze heeft nagedacht en waardoor ze hoopt dat 

deelnemer A ophoudt met zulke opmerkingen.  

 Deelnemer B krijgt de gelegenheid om verschillende reacties uit te proberen en te kijken wat het effect is 

op deelnemer A: houdt zij op? Deelnemer A krijgt de opdracht om zich zoveel mogelijk in te leven en 

‘echt’ te reageren.  

 Nabespreking aan de hand van de volgende vragen: 

o Hoe voel je dat iemand jouw grens overgaat met opmerkingen?  

o Welke manier van reageren heb je gevonden op de grensoverschrijding?  

o Wat werkt voor jou goed?  

o Bij welke manieren van reageren voel je je sterk? Wat voor reactie geef je dan? Hoe is je 

lichaamshouding?  

o De trainer herhaalt de 6 reactieregels van bijeenkomst 1: in hoeverre kun je die gebruiken bij woorden 

die over je grens gaan?  

 

Past bij (sub)doelen: 

Een strategie hebben bepaald die als ‘empowerend’ wordt ervaren om te kunnen reageren op negatieve 

opmerkingen, vragen en grapjes vanwege de seksuele voorkeur, genderidentiteit en/of genderexpressie.  

 

Concre(e)t(e) leerdoel(en) 

 Kennis verkrijgen over wat een empowerende manier van reageren is op seksueel getinte en/of 

negatieve opmerkingen en vragen, grapjes of scheldpartijen naar aanleiding van de eigen seksuele 

voorkeur, genderidentiteit en/of genderexpressie. 

 Bewust worden van je eigen manier van reageren op negatieve opmerkingen en vragen, grapjes 

naar aanleiding van de eigen seksuele voorkeur, genderidentiteit en/of genderexpressie. 

 De houding ontwikkelen dat negatieve opmerkingen, vragen en grapjes vanwege de eigen seksuele 

voorkeur, genderidentiteit en/of genderexpressie niet acceptabel zijn.  

 Het vertrouwen ontwikkelen dat je empowerend kunt reageren wanneer dat nodig is. 

 De verbale en non-verbale vaardigheden ontwikkelen om ‘empowerd’ te reageren op negatieve 

opmerkingen, vragen en grapjes naar aanleiding van seksuele voorkeur, genderidentiteit en/of 

genderexpressie (zoals duidelijk aangeven grenzen en gebruik van humor).  
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Voorbereiding 

– 

 

Intro 

“Wie heeft wel eens meegemaakt dat je een vervelende vraag, opmerking of grap te horen kreeg en dat je 

achteraf dacht: “Ik had dat moeten zeggen!” We gaan nu met elkaar oefenen hoe je zou kunnen reageren.”  

 

Tips voor begeleiding 

Moedig de deelnemers aan om te vertrouwen op hun gevoel. 
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Werkvorm 4: Bespreking thuisopdracht 

Benodigdheden 

– 

 

Duur 

10 minuten 

 

Opstelling 

Ruimte met stoelen. 

 

Opzet 

 De trainer vraagt of de deelnemers het filmpje van de politie hebben gezien. 

 De trainer leidt een gesprek over het filmpje. Hierbij vraagt ze onder meer:  

o Wat heb je gehoord en gezien? 

o Wat verbaasde je? Wat wist je vooraf nog niet?   

o Wanneer zou je naar de politie stappen?  

o En wanneer naar een antidiscriminatiebureau?  

o Wat zou je helpen om die stap te maken? Zou het bijvoorbeeld helpen als er iemand meegaat? 

Of als het digitaal kan?  

 

Past bij subdoel(en) 

 De intentie hebben om politie of antidiscriminatiebureau in te schakelen bij ervaringen van uitsluiting, 

discriminatie en/of geweld vanwege de eigen seksuele voorkeur, genderidentiteit en/of genderexpressie. 

 

Concre(e)t(e) leerdoel(en)en 

 Kennis verkrijgen over de inspanningen van politie en antidiscriminatiebureaus om anti-LHBT 

geweld terug te dringen en over de maatregelen die zij daarvoor hebben genomen. 

 Kennis verkrijgen over de strafbaarheid van discriminatie en de strafbaarheid van verschillende 

vormen van geweld (waaronder verbaal geweld). 

 Kennis verkrijgen over het verschil tussen melding en aangifte bij de politie en hoe het proces daar 

omheen verloopt. 

 Bewust worden van eventuele drempels om de politie of antidiscriminatiebureaus aan te spreken 

wanneer je een incident hebt meegemaakt. 

 Positief leren staan ten opzichte van melden of aangifte doen van geweld bij de politie of een 

antidiscriminatiebureau.   

 

Voorbereiding 

Filmpje hebben bekeken. 

 

Intro 

“Jullie hebben een link gekregen van een filmpje van de politie. Ik ben benieuwd wat jullie hiervan vonden.” 

 

Tips voor begeleiding 

Mogelijk komen er negatieve ervaringen met de politie naar voren. Geef deelnemers de ruimte om dit delen, 

maar vertel ook dat er ook positieve ervaringen zijn. 
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Werkvorm 5: That’s what friends are for … 

Benodigdheden 

Tafels en stoelen en bijlage 6. 

 

Duur 

30 minuten 

 

Opstelling 

Stoelen in het midden van de zaal. 

 

Opzet 

 De groep gaat een rollenspel doen. De trainer speelt de vrouw uit bijlage 6 die iets vervelends heeft 

meegemaakt (Mirjam of Karin). Vier tot zes deelnemers spelen haar vriendinnen. Als de groep elkaar 

goed kent en vertrouwt dan kan ook een van de deelnemers zelf de rol van Mirjam of Karin op zich 

nemen.  

 De groep speelt het rollenspel drie keer. De eerste keer krijgen de vriendinnen de opdracht om slecht te 

reageren, de tweede keer om iets minder slecht te reageren en de derde keer om goed te reageren. De 

deelnemers mogen zelf invullen wat zij verstaan onder ‘goed’ en ‘slecht’ reageren. Het spel duurt per 

spelronde maar enkele minuten. 

 Eventueel wisselen de acteurs de rollen een keer. 

 Nabespreking aan de hand van de volgende vragen: 

o Aan ‘Karin’ of ‘Mirjam’: Hoe was het om te doen? Welke reacties hielpen? En welke reacties juist niet? 

o Aan de anderen: Wat zijn reacties die een ander helpen om over dit soort ervaringen te praten en 

welke reacties helpen juist niet? 

o Aan iedereen: Wat zou ‘Karin’ of ‘Mirjam’ mogelijk tegenhouden om over dit soort ervaringen te 

praten? Wat zou jezelf kunnen helpen om over dit soort ervaringen te praten? 

 

Past bij subdoel(en) 

 De intentie hebben om te praten met anderen over de mogelijke gevolgen van uitsluiting, 

discriminatie en geweld vanwege seksuele voorkeur, genderidentiteit en/of genderexpressie 

zoals schuld- en schaamtegevoelens. 

  

 

Concre(e)t(e) leerdoel(en)en 

 Positief staan tegenover het praten over de gevolgen van geweld vanwege de seksuele 

voorkeur, genderidentiteit en/of genderexpressie zoals schuld- en schaamtegevoelens. 

 De vaardigheid om te praten over de gevolgen van geweld vanwege je seksuele voorkeur, 

genderidentiteit en/of genderexpressie. 

 Het vertrouwen ontwikkelen dat je in staat bent om te praten over de gevolgen van geweld 

vanwege je seksuele voorkeur, gender identiteit of genderexpressie. 

 

Voorbereiding 

Keuze maken uit de casus ‘Karin’ of ‘Mirjam’. 

 

Intro 

Hoe zou jij reageren als een vriendin je vertelt dat zij iets vervelends heeft meegemaakt vanwege haar 

seksuele voorkeur, genderidentiteit en/of genderexpressie? We gaan dit oefenen in een rollenspel.   

 
Tips voor begeleiding 

Vooral het ‘slecht’ reageren kan erg grappig zijn voor de deelnemers. Dat is juist goed omdat deze oefening 

dan ook een luchtig element is in het programma.  
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Werkvorm 6: Wat zou je doen? 

Benodigdheden 

Zes vellen papier met de letters A t/m F erop, plakband, pen en papier om strategieën te noteren, de 

casussen in de bijlage 7, de folder in bijlage 5 en de lijst met roze hulpverlening in bijlage 11.  

 

Duur 

30 minuten 

 

Opstelling 

Open ruimte, ingedeeld in zes delen: A, B, C, D, E en F. Iedereen start in het midden van de zaal. 

 

Opzet 

 De trainer vraagt of iemand een ervaring wil delen: het gaat om een ervaring waarin ze zelf of een 

bekende te maken kreeg met geweld of discriminatie vanwege LBT-zijn. Als dat zo is worden deze 

ervaringen (casussen) gebruikt bij deze oefening.  

 De deelnemer vertelt de casus of de trainer leest een van de verhalen voor uit bijlage 7. 

 Iedere casus eindigt met een vraag, en op elke vraag zijn zes mogelijke antwoorden (A t/m F).   

 De deelnemers kiezen een van de antwoorden door te lopen naar de hoek waarin de letter hangt van hun 

antwoord. 

 De trainer vraagt een aantal mensen om hun antwoord toe te lichten. Ze vraagt door aan de hand van 

vragen zoals: “Wat voor gevoel geeft de oplossing je?” En: “Zou je ook in een andere hoek kunnen 

staan?” 

 Nabespreking aan de hand van de volgende vragen: 

o Hoe was het om te doen? 

o Wat valt je op aan jouw antwoorden? Welke strategie kies je het meest? 

o Welke strategie zou je liever willen kiezen? 

 Daarna schrijft iedere deelnemer een of meer strategieën op die zij in de toekomst meer wil inzetten. De 

trainer vraagt of er iemand wil toe lichten wat zij heeft opgeschreven. 

 Vervolgens wijst de trainer de deelnemers nogmaals op de informatie uit de huiswerkbijeenkomst over 

wat je kunt doen als je te maken krijgt met discriminatie of geweld en waar je terecht kunt 

(antidiscriminatiebureau, steunpunt huiselijk geweld, bureau slachtofferhulp en politie).  

 Tevens wijst de trainer de deelnemers op specifieke roze hulpverleningsorganisaties (bijlage 11). 

 Als laatste checkt de trainer of deelnemers vragen of opmerkingen hebben over dit materiaal. 

 

Past bij subdoel(en) 

 Een strategie hebben bepaald die als ‘empowerend’ wordt ervaren om te kunnen reageren op negatieve 

opmerkingen, vragen en grapjes vanwege seksuele voorkeur, genderidentiteit en/of genderexpressie. 

 De intentie hebben om politie of antidiscriminatiebureau in te schakelen bij ervaringen van uitsluiting, 

discriminatie en/of geweld vanwege de eigen seksuele voorkeur, genderidentiteit en/of 

genderexpressie. 

 

Concre(e)t(e) leerdoel(en) 

 Bewust worden van dat seksueel getinte en/of negatieve opmerkingen en vragen, grapjes of 

scheldpartijen naar aanleiding van de eigen seksuele voorkeur en/of genderidentiteit vormen van geweld 

zijn 

 Bewust worden van je eigen manier van reageren op negatieve opmerkingen en vragen, grapjes naar 

aanleiding van de eigen seksuele voorkeur en/of genderidentiteit 

 De houding ontwikkelen dat negatieve opmerkingen en vragen, grapjes vanwege de eigen seksuele 

voorkeur en/of genderidentiteit niet acceptabel zijn 

 Het vertrouwen ontwikkelen dat je empowerend kan reageren wanneer dat nodig is 
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 De verbale en non-verbale vaardigheden ontwikkelen om ‘empowerd’ te reageren op negatieve 

opmerkingen en vragen, grapjes naar aanleiding van de eigen seksuele voorkeur en/of genderidentiteit 

(zoals duidelijk aangeven grenzen en gebruik van humor) 

 Bewust worden van eventuele drempels die worden ervaren om de politie of antidiscriminatiebureaus aan 

te spreken wanneer je een incident hebt meegemaakt 

 Positief leren staan ten opzichte van geweld melden of aangifte hiervan doen bij de politie of melding 

doen bij een antidiscriminatiebureau 

 

Voorbereiding 

 Letters A, B, C, D, E, F op vellen wit papier zetten en in de hoeken van de ruimte hangen. 

 Vier casussen kiezen uit bijlage 7 die passen bij de groep. Houd rekening met verschillen in 

genderidentiteit en seksuele voorkeur. 

 De lijst met instellingen voor roze hulpverlening uit bijlage 11 meenemen, zodat je deze kunt 

uitdelen/tonen.  

 

Intro 

“We nemen zo meteen een aantal verhalen door. Probeer je in te leven in de situatie, ook al heeft deze niet 

direct betrekking op jou. Uiteindelijk zijn er verschillende opties om te reageren op de situatie in het verhaal. 

Kies de oplossing die je het meest aanspreekt en loop naar de bijpassende hoek.” 

 

Tips voor begeleiding 

 Vraag iedereen om echt een keuze te maken op basis van hun eerste gevoel. 

 Wanneer je ziet dat iedereen iedere keer voor optie F. (“iets anders”) kiest, haal deze er dan uit bij de 

volgende casus, om de deelnemers uit te dagen echt een keuze te maken. 

 Houd de bespreking van de oplossingen per casus kort. 

 Benadruk dat er niet één goede strategie is, maar dat de juiste strategie verschilt per persoon en per 

situatie. 

 Laat de voor- en nadelen van de verschillende strategieën naar voren komen in het nagesprek; vraag hier 

goed op door. 
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Werkvorm 7: Let’s talk about it … 

Benodigdheden 

De rollenspellen in bijlage 8 

 

Duur 

30 minuten 

 

Opstelling 

Lege ruimte. 

 

Opzet 

 De trainer deelt de groep in tweeën. 

 De ene groep krijgt rol A en de ander rol B. 

 Iedere deelnemer leest de rol. 

 Een koppel van A en B begint met het rollenspel. Wanneer een van hen het even niet meer weet, mag zij 

iemand anders met dezelfde rol vragen om in te vallen. 

 Als het eerste koppel niet wisselt, dan zorgt de trainer ervoor dat zij gewisseld worden. 

 Nabespreking aan de hand van de volgende vragen: 

o Hoe was het om te doen? 

o Hoe merk je dat iemand terecht kan met haar verhaal? Hoe merkt je dat dit niet kan? 

o Wat zijn manieren om emotionele steun te vragen in je omgeving?  

De trainer vult dit aan met tips. 

 

Past bij subdoel(en) 

 De intentie hebben om te praten met anderen over de mogelijke gevolgen van uitsluiting, discriminatie en 

geweld vanwege je seksuele voorkeur, genderidentiteit en/of genderexpressie zoals schuld- en 

schaamtegevoelens. 

 De intentie hebben om politie of antidiscriminatiebureau in te schakelen bij ervaringen van uitsluiting, 

discriminatie en/of geweld vanwege seksuele voorkeur, genderidentiteit en/of genderexpressie.  

 

Concre(e)t(e) leerdoel(en) 

 Het leren omschrijven van je ervaringen met geweld vanwege je seksuele voorkeur, genderidentiteit en/of 

genderexpressie aan de politie. 

 Het vertrouwen ontwikkelen dat je in staat bent om melding of aangifte te doen bij de politie of bij een 

antidciscriminatiebureau. 

 De vaardigheid om te praten over de gevolgen van geweld vanwege je seksuele voorkeur, 

genderidentiteit en/of genderexpressie. 

 Het vertrouwen ontwikkelen dat je in staat bent om te praten over de gevolgen van geweld vanwege je 

seksuele voorkeur, genderidentiteit en/of genderexpressie.  

 

Voorbereiding 

Maak een keuze voor een of twee van de rollenspellen. 

 

Intro 

“We hebben al veel gesproken over hulp inschakelen wanneer je met iets vervelend te maken hebt gehad. 

Maar hoe doe je dat precies? Dat gaan we oefenen met een rollenspel.” 

 

Tips voor begeleiding 

Als de deelnemers niet van rollenspellen houden, kun je eventueel de casus samen bespreken: wat zou jij 

doen? Hoe zou je dat aanpakken?  



Bijzonder Sterk - 45 

Extra werkvorm: Trucs voor zelfverdediging 

 

Indien je ervaring hebt met zelfverdediging of je hiermee op je gemak voelt, kun je deze oefening 

doen. 

 

Benodigdheden 

Lege ruimte 

 

Duur 

15 minuten 

 

Opzet 

 De trainer legt uit dat ook na deze training je in situaties kunt komen waarin je grenzen worden 

overschreden. Daarom oefenen deelnemers deze bijeenkomst twee zelfverdedigingstrucs: 

1. Arm omdraaien: Stel je zit aan tafel met iemand die agressief wordt en die je arm grijpt. Je vraagt de 

ander heel duidelijk om je arm los te laten. Als de ander dat niet doet, draai je je arm over de duim van 

de ander heen. Dit doet zeer en de ander zal je arm snel loslaten. 

2. Op voet staan: Stel je wordt ongewenst vastgepakt. Vraag de ander heel duidelijk om je arm los te 

laten. Als de ander dat niet doet, ga je heel langzaam met je hak op de voet van de ander staan. Je 

verplaats heel langzaam je gewicht op deze hak. Dit doet zeer en de ander zal je snel loslaten. 

 Laat de deelnemers de trucs met elkaar oefenen zonder elkaar pijn te doen; dat betekent dat ze op tijd 

stoppen. 

 Vraag aan de deelnemers of zij nog andere trucs kennen. 

 Bespreek eventuele ervaringen met het toepassen van deze trucs. 

 Nabespreking aan de hand van de volgende vragen: 

o Hoe was het om te doen? 

o Heb je het gevoel dat jezelf mag beschermen tegen geweld? Waarom wel of waarom niet? 

 

Past bij subdoel(en) 

Weten wat voor houding je jezelf kan aanmeten om jezelf te beschermen in onveilige situaties waarin je 

terecht kan komen vanwege de eigen seksuele voorkeur en/of genderidentiteit en/of genderexpressie. 

 

Concre(e)t(e) leerdoel(en) 

 Bewust worden dat iedereen zich een aantal basis zelfverdedigingstechnieken en -trucs eigen kan 

maken. 

 Enkele zelfverdedigingstechnieken en -trucs ontwikkelen om een aanval optimaal af te weren. 

 Het vertrouwen ontwikkelen dat je in het geval van een aanval weet wat je moet doen. 

 Kennis verkrijgen over hoe om te gaan met veiligheidsrisico’s en onveilige situaties. 

 Positief staan ten op zichte van jezelf beschermen tegen geweld vanwege seksuele voorkeur, 

genderidentiteit en/of genderexpressie. 

 

Voorbereiding 

Oefen deze trucs van tevoren goed en zorg dat je ze goed kunt uitleggen. 

 

Intro 

“Zelfs als je de 6 reactieregels toepast, kun je niet altijd voorkomen dat je grenzen worden overschreden. Je 

hebt gelukkig diverse trucs om jezelf te verdedigen. We gaan er twee oefenen.” 

 

Tips voor begeleiding 

Let er bij het oefenen goed op dat deelnemers alleen het eerste gedeelte van de truc oefenen, en dat ze 

elkaar geen pijn doen. 
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Werkvorm 8: Jubelmuur  

 

Benodigdheden 

Lege ruimte, grote vel papier op de muur, stiften van verschillende kleuren.  

 

Duur 

10 minuten 

 

Opstelling 

– 

 

Opzet 

 Er hangt een een groot vel papier aan de muur.  

 De deelnemers schrijven er met gekleurde stiften kreten, uitspraken, wensen en spreuken op, onder 

het motto “I can do it!”  

 Deelnemers lezen de uitspraken hardop en lichten ze toe.  

 Andere deelnemers juichen of klappen voor elkaar na elke uitspraak   

 

Past bij subdoel(en) 

Een strategie hebben bepaald die als ‘empowerend’ wordt ervaren om te kunnen reageren op negatieve 

opmerkingen, vragen en grapjes vanwege de seksuele voorkeur, genderidentiteit en/of genderexpressie. 

 

Concre(e)t(e) leerdoel(en) 

De houding ontwikkelen dat negatieve opmerkingen, vragen en grapjes vanwege de eigen seksuele 

voorkeur, genderidentiteit en/of genderexpressie niet acceptabel zijn.  

 

Voorbereiding 

Papier op de muur hangen.  

 

Tips voor begeleiding 

Houd het luchtig.  
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Werkvorm 9: Eindevaluatie  

 

Benodigdheden 

Gekleurd papier, pennen en stiften.  

 

Duur 

10 minuten 

 

Opstelling 

Stoelen in een kring. 

 

Opzet 

 Iedere deelnemer kiest een gekleurd papier en trekt hierop haar eigen hand om. 

 In elke vinger schrijft de deelnemer de stappen, die zij gaat ondernemen naar leiding van de training. 

Dus: hoe ga je dat wat je hebt geleerd toepassen in het dagelijkse leven? De zinnen beginnen met: 

Ik heb … 

Ik doe … 

Ik ga … 

Ik wil … 

Ik zal … 

 De deelnemers lezen om de beurt hun eigen handen voor in de groep. Daarna heeft elke deelnemer een 

high five (handklap) aan de deelnemer aan wie zij de beurt geeft. 

 Als iedereen haar tekst heeft voorgelezen, kunnen de deelnemers hun hand uitknippen en meenemen 

naar huis (om op te hangen op de keukendeur of de badkamerspiegel, of om te bewaren in de agenda of 

portemonnee), zodat ze later aan hun voornemens herinnerd worden. 

 

Past bij subdoel(en) 

– 

 

Concre(e)t(e) leerdoel(en)en: 

 Evalueren van de cursus. 

 Vasthouden wat er geleerd is.  

 

Voorbereiding 

– 

 

Tips voor begeleiding 

– 
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2.8 Een sneakpreview 

De cursus Bijzonder Sterk vraagt behoorlijk wat investering van de deelnemers en van de trainers. Om die 

reden is het belangrijk dat de potentiële deelnemers ook kunnen ‘proeven’ van de cursus om te kijken of het 

bij hen past. Hiervoor is een korte workshop opgesteld die bij elkaar 1 uur duurt. 

 

Belangrijk doel van deze sneakpreview is dat de deelnemers enthousiast worden om deel te nemen aan de 

gehele cursus. 

 

Het programma voor de sneakpreview is: 

 

Werkvorm 1: Introductie (10 minuten) 

Werkvorm 2a: Hoge status of Werkvorm 2b: Verjaardagsfeestje (15 minuten) 

Werkvorm 3: Van 1 tot 10 (30 minuten) 

Werkvorm 4: Afsluiting (5 minuten) 

 

Werkvorm 1a: Introductie 

Benodigdheden 

– 

 

Duur 

10 minuten 

 

Opstelling 

Deelnemers staan of zitten in een kring. 

 

Opzet 

 De trainer vertelt iets over de cursus. Waarom de cursus is opgezet en waarom het belangrijk is. 

 Ook vertelt de trainer iets over de sneakpreview: dit zijn niet de oefeningen uit de cursus, maar 

oefeningen ter introductie van de cursus. 

 Wanneer de groep elkaar niet kent, houdt de trainer een namenrondje. 
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Werkvorm 2a: Hoge status 

 

Benodigdheden 

Bijlage 9 

 

Duur 

15 minuten 

 

Opstelling 

Deelnemers staan of zitten in een kring. 

 

Opzet 

 De trainer geeft de deelnemers de opdracht om kriskras door de zaal te lopen en uit te beelden wat de 

trainer vertelt. 

 De trainer vraagt ten eerste de deelnemers om te doen alsof ze een tiran zijn. Ze moeten dus lopen, 

kijken, bewegen en eventueel praten als een tiran. Daarna volgen andere beschrijvingen van figuren met 

een hoge status: een sinterklaas-figuur, een arrogant type, een leider. 

 De deelnemers krijgen de opdracht om nu hun eigen persoon met hoge status vorm te geven. Hoe 

zouden zij zelf lopen, bewegen, kijken als ze een hoge status hadden? (zie bijlage 9)  

 Nabespreking aan de hand van de volgende vragen: 

o Welke elementen uit de houding van iemand met een hoge status kun je meenemen in je eigen 

houding? 

o Wat doet dit met je gevoel? 

o Op welke momenten? 

 Eventueel geeft de trainer uitleg over verschillende vormen van hoge status (zie bijlage 9).  

 

Past bij subdoel(en) 

Weten wat voor houding je jezelf kunt aanmeten om jezelf te beschermen, mocht je in onveilige situaties 

terecht komen vanwege je seksuele voorkeur, genderidentiteit en/of genderexpressie. 

 

Concre(e)t(e) leerdoel(en) 

Een krachtige houding aannemen waarbij je zelfvertrouwen uitstraalt. 

 

Intro 

“Met een hoge status wordt iemand bedoeld tegen wie anderen opkijken, iemand tegen wie anderen niet zo 

snel iets vervelends durven doen. Er zijn verschillende typen mensen met een hoge status. We gaan deze 

oefenen.” 

 

Voorbereiden 

Lezen bijlage 9  

 

Tips voor begeleiding 

Het is belangrijk om in het nagesprek de link te leggen tussen de houding die je aanneemt en het gevoel dat 

je daarbij krijgt. 
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Werkvorm 2b: Lang zal je leven 

Benodigdheden 

– 

 

Duur 

15 minuten 

 

Opstelling 

Deelnemers staan of zitten in een kring. 

 

Opzet 

 De trainer vraagt aan de groep wie er binnenkort jarig is. De deelnemer die als eerste jarig is, komt naar 

voren. 

 De trainer geeft de groep de opdracht om zich in te beelden dat ze allemaal Jacqueline, een denkbeeldig 

persoon, zijn. De bedoeling is dat ze hun ogen sluiten en zich goed inleven in het volgende verhaal. Ze 

moeten hun lichaam daarin mee laten gaan (geleide fantasie). De enige die niet meedoen zijn de trainer 

en de bijna-jarige. 

 De trainer vertelt over Jacqueline: 

Jacqueline is iemand die altijd veel pech heeft. Althans dat vindt ze zelf. Het leven zit haar gewoon niet 

mee. Jacqueline voelt zich vaak moe en lusteloos. Ze denkt vaak ‘ik ben niks waard’ en ‘ik ben nergens 

goed voor’. Ze snapt niet waar het leven heen gaat. Ze heeft er ontzettend weinig grip op. Ze heeft het 

gevoel dat steeds alles van haar wordt afgepakt. Ze voelt zich vreselijk ongemakkelijk op feestjes en wil 

dan het liefst door de grond zakken. 

 De groep krijgt vervolgens de opdracht om de jarige (die nog steeds voor de groep staat) toe te zingen 

met Lang-zal-ze-leven alsof ze Jacqueline zijn. Dit wordt zeer waarschijnlijk een deprimerend lied. 

 Vervolgens krijgt de groep de opdracht om zich in te leven in een Mascha: 

Masha is een energiek persoon. Ze heeft de nodige nare gebeurtenissen in haar leven meegemaakt 

maar is niet het type om bij de pakken neer te zitten. Toen haar partner bij haar wegging, was ze 

verdrietig maar besloot ze van de nood een deugd te maken en op wereldreis te gaan. Masha heeft het 

idee dat ook vervelende gebeurtenissen weer nieuwe deuren openen. Ze is tevreden met zichzelf. 

 De groep krijgt vervolgens de opdracht om de jarige (die nog steeds voor de groep staat) toe te zingen 

met Lang-zal-ze-leven alsof ze allemaal Masha zijn. Dit wordt zeer waarschijnlijk een vrolijk lied. 

 Nabespreken over wat je aan je lichaam merkte en wat voor gevoel je dit zelf gaf. 

 

Past bij de subdoelen 

Weten wat voor houding je jezelf kunt aanmeten om jezelf te beschermen mocht je terecht komen in 

onveilige situaties vanwege je seksuele voorkeur, genderidentiteit en/of genderexpressie. 

 

Concre(e)t(e) leerdoel(en) 

Een krachtige houding aannemen waarbij je zelfvertrouwen uitstraalt. 

 

Voorbereiding 

– 

 

Intro 

– 

 

Tips voor begeleiding 

 Het is belangrijk om in het nagesprek de link te leggen tussen de houding die je aanneemt en het gevoel 

dat je daarbij krijgt. 

 De oefening is ook grappig bedoeld, dus houd het nagesprek kort. 
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Werkvorm 3: Van 1 tot 10 

Benodigdheden 

 Stellingen in bijlage 10  

 Brede tape of papieren strook met daarop de nummers 1 tot 10 

 

Duur 

30 minuten 

 

Opstelling 

 Ruimte met daarin tape of papier op de grond met de nummer 1 tot 10. 

 Deelnemers staan aan de kant van de zaal. 

 

Opzet 

 De trainer leest een stelling voor (bijlage 10) en herhaalt deze. 

 De deelnemers krijgen de opdracht om, afhankelijk van hun mening, een plek te kiezen op de lijn van 1 

tot 10. Als ze het er helemaal mee eens zijn, staan ze bij 10 en als ze het er helemaal niet mee eens zijn, 

staan ze bij 1. Ook kunnen ze kiezen voor een plek er tussenin. 

 De trainer vraagt aan de deelnemers waarom ze een bepaalde positie hebben gekozen en stimuleert het 

gesprek tussen de deelnemers onderling. 

 Tijdens het gesprek kunnen deelnemers van mening veranderen, en dus ook op de lijn van 1 tot 10 van 

plek veranderen.  

 Daarna leest de trainer de volgende stelling voor. 

 

Past bij subdoel(en) 

 Bewust zijn van – en kunnen praten over – eventuele schuld- en schaamtegevoelens en andere blaming 

the victim-gevoelens – ten aanzien van ervaringen van uitsluiting, discriminatie en geweld vanwege de 

seksuele voorkeur, genderidentiteit en/of genderexpressie. 

 Een kritisch bewustzijn hebben ten aanzien van de ongelijkheid en machtsverhoudingen in de 

samenleving ten aanzien van gender en seksuele diversiteit. 

 

Concre(e)t(e) leerdoel(en) 

 Kennis verkrijgen over hoe de systematiek van blaming the victim werkt. 

 Kennis verkrijgen over ongelijkheid en machtsverhoudingen in de samenleving ten aanzien van gender 

en seksuele diversiteit. 

 Bewust worden van het feit dat veel mensen schuld- en schaamtegevoelens kunnen ervaren vanwege 

uitsluiting, intimidatie en geweld. 

 Bewust worden van het feit dat geweld vanwege de eigen seksuele voorkeur, genderidentiteit en/of 

genderexpressie voorkomt. 

 Bewust worden dat dit geweld te maken heeft met de ongelijkheid en machtsverhoudingen in de 

samenleving ten aanzien van gender en seksuele diversiteit. 

 Een houding ontwikkelen die ervan uitgaat dat geweld vanwege de eigen seksuele voorkeur, 

genderidentiteit en/of genderexpressie nooit de schuld is van het slachtoffer. 

 

Voorbereiding 

Kies stellingen uit voor de groep die je traint. Houd rekening met de verschillen in genderidentiteit en 

seksuele voorkeur. 

 

Tips voor begeleiding 

 De stellingen zijn bedoeld om het gesprek op gang te brengen over eigen gevoelens en ervaringen; het 

doel is niet discussie maar juist samen delen. 

 Stimuleer het gesprek over schuld-, schaamte- en andere blaming the victim-gevoelens.  
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2.9 Didactische aanwijzingen 

Deze cursus is ontwikkeld voor en door ervaren trainers. In deze paragraaf belichten we daarom enkel 

aanwijzingen die extra aandacht behoeven in deze specifieke cursus. 

 

Hoe ga je om met je eigen ervaringen? 

Het inbrengen van eigen ervaringen als trainer, zogenoemde ‘zelfonthullingen’, kan een positief effect 

hebben op het leerproces van de groep. Belangrijk is dat je alleen zelfonthullingen geeft in het licht van de 

cursus. Zelfonthullingen zijn alleen nuttig wanneer ze aansluiten bij de doelen van een werkvorm of van de 

hele cursus (Egan, 1994). Zorg dus dat je aansluit op de cursus wanneer je iets persoonlijks vertelt. 

Zelfonthullingen kunnen:  

 een tip zijn (denk aan een ervaring over wat goed voor jou werkt),  

 een illustratie of uitleg (een voorbeeld)  

 of een toelichting op je rol als trainer (als er bijvoorbeeld gevraagd wordt naar je eigen persoonlijke 

ervaring als trainer of naar je eigen seksuele voorkeur of gender).  

Belangrijk is altijd om zelfonthullingen selectief en gericht te houden: ga niet uitgebreid over jezelf of eigen 

ervaringen vertellen maar vertel slechts een beknopte concrete ervaring (Egan, 1994). 

 

Wat doe je als er traumatische ervaringen van een deelnemer naar voren komen? 

Het kan zijn dat een van de deelnemers een traumatische ervaring heeft met geweld, die naar boven komt 

tijdens de cursus. In dat geval is het belangrijk om hier altijd een moment bij stil te staan, af te spreken met 

de betreffende deelnemer om na afloop erop terug te komen en de draad van de cursus weer op te pakken. 

Na de bijeenkomst kun je de tijd nemen voor haar verhaal. Bied een luisterend oor en reageer empathisch 

zonder te gaan ‘hulpverlenen’. Belangrijk is om met de betreffende deelnemer te bespreken of zij hulp heeft 

of heeft gehad voor deze ervaring. Wanneer dat niet zo is, kun je bij geweld in de familiesfeer doorverwijzen 

naar het Steunpunt Huiselijk Geweld (www.vooreenveiligthuis.nl) en bij andere ervaringen naar de huisarts 

of het maatschappelijk werk. Vermeld ook de mogelijkheid om melding of aangifte bij de politie te doen en 

geef hier informatie over (zie folder in bijlage 5). 

 

8 Gouden tips 

 

1. Zorg voor goed contact 

Maak contact met de deelnemers voordat je begint met je programma. Zet in op het winnen van 

vertrouwen. Beweeg gedurende een bijeenkomst door de ruimte, voel je vrij om naar een deelnemer te 

gaan of even naast haar te gaan zitten wanneer je iets aan haar duidelijk wilt maken: zo zorg je voor een 

persoonlijke sfeer. 

2. LBT-vriendelijk taalgebruik 

De cursus is bedoeld voor LBT-vrouwen. Daarom is het belangrijk om erop te letten dat jouw taalgebruik 

en dat van de cursisten LBT-vriendelijk is: 

 Woorden als ‘biseksueel’, ‘transgender’, en ‘transseksueel’ kunnen soms gevoelig liggen: vooral bij 

jongeren, ouderen, mensen met een migrantenachtergrond en religieuzen. Plak daarom geen labels 

op een deelnemer wanneer zij dit zelf niet doet. 

 Neem de genderidentiteit van de deelnemer altijd als uitgangspunt en dus niet de lichamelijke situatie. 

 Vraag niet zomaar naar iemands lichamelijke situatie; zeker niet in een groep. Het is ongepast om 

dergelijke persoonlijke vragen te stellen. 

 Wanneer je praat over operaties om van geslacht te veranderen, gebruik dan niet het woord 

‘ombouwen’. Dat klinkt alsof je over een voorwerp spreekt. Passender zijn termen als ‘in transitie 

gaan’ of ‘geopereerd worden’. 
  

http://www.vooreenveiligthuis.nl/
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3. Wees alert op je eigen grenzen 

Houd er rekening mee dat de deelnemers persoonlijke vragen aan jou kunnen stellen. Denk van tevoren 

daarom goed na welke persoonlijke zaken over jezelf je wel en welke je niet wilt vertellen (zie ook ‘Hoe ga je 

om je eigen ervaringen?’) 

4. Houd het luchtig 

Het thema is zwaar maar dat hoeft de cursus niet te zijn. Zorg voor een ontspannen sfeer waarin 

gelachen kan worden en emoties kunnen worden gedeeld. 

5. Geen docent houding 

Wees geen docent: jij komt niet vertellen hoe het zit, maar je komt de deelnemers uitdagen om zelf hun 

eigen visie en handelen te bepalen. En indien de bijeenkomst stroef verloopt, kun je de groep de 

verantwoordelijkheid voor de voortgang van de bijeenkomst geven: ‘Zo gaat het niet, hoe gaan we verder?’ 

6. Bereik de hele groep 

Zorg ervoor dat iedereen bij de eerste of tweede werkvorm al iets zegt. Wanneer iemand te lang 

gezwegen heeft, wordt het steeds moeilijker om alsnog iets te gaan zeggen. En wanneer er een rondje 

wordt gemaakt, maak dan altijd een bewuste keuze met wie je begint, bijvoorbeeld met iemand die nog niet 

veel gezegd heeft. 

7. Praat conflicten uit 

Ruzies en irritaties kunnen beter uitgepraat worden, om zo de veiligheid in de groep te herstellen. Als de 

ruzie of irritatie gaat tussen de trainer en een deelnemer dan is het belangrijk om dit samen uit te praten. 

Gaat het tussen twee deelnemers, dan kunnen zij dit samen uitpraten en kan indien nodig de trainer 

optreden als gespreksleider. Beide situaties worden uitgepraat buiten de groep. Speelt de ruzie of irritatie 

tussen meerdere deelnemers en de trainer, dan zal er een groepsgesprek moeten plaatsvinden waar 

iedereen zijn irritatie uitspreekt, daarna wordt er samen gezocht naar een oplossing. Trainer en 

deelnemers moeten elkaar weer recht in de ogen kunnen kijken voordat het programma vervolgd kan 

worden. Wordt de oplossing niet gevonden, dan zal de cursus worden afgebroken. 

8. Wees flexibel, maar blijf bij het programma 

Het programma is nauwkeurig uitgedacht; alle werkvormen zorgen er bij elkaar voor dat het einddoel kan 

worden behaald. Het is daarom van belang om het programma in grote lijnen aan te houden. Tegelijkertijd 

is flexibiliteit in het toepassen belangrijk: als een werkvorm niet aanslaat, gebruik dan een andere. Zorg 

dat je een reservewerkvorm achter de hand hebt. Probeer echter de doelen wel zo veel mogelijk overeind 

te houden. 
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3 Onderbouwing 

In dit hoofdstuk vind je informatie over de onderbouwing van de cursus. Het gaat allereerst om een 

probleemanalyse: wat is het probleem waarop deze cursus het antwoord is? Wat zijn de oorzaken? Tevens 

beschrijven we in dit hoofdstuk een behoefteonderzoek onder de doelgroep. 

3.1 Probleemanalyse 

 

Lesbische, bi- en/of transvrouwen kunnen te maken krijgen met geweld, agressie en discriminatie vanwege 

hun seksuele voorkeur of genderidentiteit. De oorzaak ligt uiteraard bij de daders: bij hun houding en gedrag. 

Deze interventie is echter niet gericht op de daders maar op de (mogelijke) slachtoffers. In deze interventie 

wordt gewerkt aan vermindering van het probleem door vrouwen handvatten te geven:  

 hoe zichzelf te beschermen in dreigende situaties;  

 hoe om te gaan met vervelende (maar niet dreigende) opmerkingen, vragen en grapjes ten aanzien 

van hun seksuele voorkeur of genderidentiteit.  

Ook willen we met de interventie bevorderen dat vrouwen naar de politie of een antidiscriminatiebureau 

stappen zodat deze meer gegevens in handen krijgen om concrete stappen te zetten. Tot nu toe gebeurt dat 

namelijk nog maar weinig.  

Omdat geweld nooit helemaal voorkomen kan worden, willen we met deze interventie ook negatieve 

gevolgen verminderen, zoals gevoelens van schuld en schaamte. Dit gebeurt door het praten hierover te 

bevorderen en de boodschap mee te geven dat het niet aan vrouwen zelf ligt dat ze slachtoffer zijn 

geworden.  

 

3.1.1. Prevalentie van anti-lesbisch en anti-bi geweld 

In de nieuwsberichten en onderzoeken over anti-LHBT geweld staan de incidenten tegen mannen meestal 

voorop. Zo registreert de politie de afgelopen jaren een stijging van het aantal incidenten van anti-LHBT 

geweld (waaronder ook anti-lesbisch geweld valt). In 2012 zijn er bij de politie 170 meldingen van geweld en 

31 van bedreiging geregistreerd terwijl dat er in 2011 nog 100 geweldsincidenten waren en 22 bedreigingen. 

Van de incidenten die geregistreerd zijn vanaf 2009 betreft in 15,8% het slachtoffer een vrouw (Sergerink, 

2013). Incidenten tegen transvrouwen of vrouwen met een transgenderverleden komen niet aan de orde in 

het onderzoek.  

Toch blijkt in de praktijk dat lesbische vrouwen, biseksuele vrouwen, vrouwen die transgender zijn of een 

transgender verleden hebben ook veelvuldig te maken krijgen met uitsluiting, discriminatie en geweld 

vanwege de seksuele voorkeur, genderidentiteit en genderexpressie. In een onderzoek onder 1327 vrouwen 

van Stichting OndersteBoven en Universiteit van Amsterdam is gevraagd naar negatieve ervaringen uit het 

afgelopen half jaar (Bos & Ehrhardt, 2010). Het meest frequent genoemd zijn nieuwsgierige of vervelende 

vragen (81%), de indruk dat er wordt geroddeld (72%) en het nageroepen worden met schunnige woorden 

(43%); gevolgd door uitgescholden worden, belachelijk gemaakt worden, buitengesloten worden en kritiek 

krijgen op de thuissituatie. Bedreigingen en een vijandige stemming worden het minst vaak genoemd, door 

respectievelijk 10% en 20%. 

En in onderzoek van het SCP, getiteld Niet te ver uit de kast (Kooiman & Keuzenkamp, 2012) komt naar 

voren dat 77% van de lesbische en bivrouwen in dat onderzoek geen incidenten hadden meegemaakt het 

afgelopen jaar. Ook bleek dat lesbische vrouwen meer dan homomannen te maken hebben met 

nieuwsgierige en vervelende vragen. Dit geldt in het bijzonder voor jonge lesbische vrouwen: 6% had hier 

het afgelopen jaar ervaring mee. 

Uit een onderzoek van FRA (2012) onder Nederlanders komt naar voren dat 15 % van de lesbische vrouwen 

en 21 % van de bivrouwen de afgelopen 5 jaar geweld heeft meegemaakt. Als het gaat om lastig gevallen 

worden, dan heeft 46 % van de lesbische vrouwen en 44 % van de bivrouwen dit meegemaakt de afgelopen 

5 jaar.  
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In een kwalitatief onderzoek, genaamd Zoenen is gevaarlijk, bevroeg MOVISIE slachtoffers van anti-lesbisch 

geweld. Opvallend was dat het grootste gedeelte van de respondenten zich in eerste instantie met één 

incident meldde, maar bij doorvragen in bijna alle gevallen nog méér incidenten vertelde te hebben 

meegemaakt (Felten & Schuyf, 2011). Mogelijk maken veel lesbische vrouwen op verschillende momenten 

in hun leven anti-lesbisch geweld mee, maar hebben zij deze ervaringen niet altijd op het netvlies.  

In vragenlijstenonderzoek zullen deze ervaringen dan ook niet allemaal naar voren komen en zal een groot 

deel onzichtbaar blijven, zo concludeerde MOVISIE. Een groot deel van onze respondenten is namelijk zo 

vaak uitgescholden en/of seksueel geïntimideerd vanwege hun seksuele voorkeur dat zij hier niet meer bij 

stilstaan. Er lijkt sprake van een zekere gewenning en een bepaalde acceptatie dat dit nu eenmaal bij het 

lesbisch zijn hoort (Felten & Schuyf, 2011). 

 

Het CBS heeft onderzocht of homo’s, lesbische vrouwen en bi’s ook daadwerkelijk vaker melden het 

slachtoffer te zijn geweest van veel voorkomende criminaliteit (webmagazine CBS, 24 juni 2013). Dat blijkt 

inderdaad het geval: in 2012 rapporteerden drie op de tien homo’s, lesbische vrouwen en bi’s een vorm van 

slachtofferschap tegenover twee op de tien heteroseksuelen. Homo’s en lesbiennes werden tot twee maal 

vaker slachtoffer van geweldsdelicten, in het bijzonder bedreiging. Van de lesbische vrouwen werd 28,6% 

slachtoffer van criminaliteit, en dat gold ook voor 19,5% van de biseksuele vrouwen en 20,3% van de 

heteroseksuele vrouwen. Ook voelen lesbische vrouwen zich vaker onrespectvol bejegend door onbekenden 

op straat: 37,4% van de lesbische vrouwen meldt dit, ten opzichte van 22,8 van de biseksuelen en 33,4% 

van de heterovrouwen. Ook voelen lesbische vrouwen zich significant vaker onrespectvol bejegend in 

winkels of bedrijven (webmagazine CBS, 24 juni 2013). 

 

3.1.2. Prevalentie van anti-transvrouw geweld 

In het SCP-onderzoek Worden wie je bent (Keuzenkamp, 2012) had de meerderheid van de transvrouwen 

die meededen aan het onderzoek (67%) ooit negatieve reacties gekregen vanwege haar trans-zijn of 

transverleden. 49% van de transvrouwen die meededen heeft het afgelopen jaar negatieve reacties gehad 

vanwege haar transgender zijn. Zo’n 4% krijgt iedere maand negatieve reacties en 6% zelfs iedere week. 

Uit een onderzoek van FRA (2012) onder Nederlanders komt naar voren dat 25 % van de transgenders 

(zowel vrouwen, mannen als anderen) de afgelopen 5 jaar geweld heeft meegemaakt en 49% is lastig 

gevallen. Het is onduidelijk of het hier gaat om transmannen of transvrouwen maar duidelijk is wel dat 

transvrouwen veel meer te maken krijgen met negatieve bejegening dan transmannen. Het SCP-onderzoek 

geeft als mogelijke verklaring dat transvrouwen meer opvallen, bijvoorbeeld vanwege een voor een vrouw 

opvallend groot postuur (Keuzenkamp, 2012). 

Het lijkt erop dat transvrouwen het meeste risico lopen op geweld in de periode dat ze in transitie zijn. Dat 

kan komen omdat transvrouwen dan mogelijk meer opvallen (minder ‘passabel’ zijn), zelf het gevoel hebben 

meer op te vallen, en zichzelf kwetsbaarder voelen (Kedde & van Berlo, 2011; Kooiman & Keuzenkamp, 

2012). 

 

3.1.3. Escalatie van het geweld  

In het kwalitatieve onderzoek naar geweld tegen lesbische en bi-vrouwen onder slachtoffers kwam naar 

voren dat een incident in de openbare ruimte vaak omslaat naar geweld (‘het kantelmoment’) wanneer de 

dader(s) de vrouwen intiem samen ziet. Het geweld begint meestal met schelden en in veel gevallen blijft het 

daarbij. Maar in een deel van de gevallen gaat het schelden over in intimideren en/of fysiek geweld. Dit gaat 

vaak erg snel: geweld in de openbare ruimte escaleert in een hoog tempo. Wanneer vrouwen geweld terug 

gebruiken, escaleert het nog sneller. Snel maken dat je wegkomt lijkt de enige optie (Felten & Schuyf, 2011). 

Soms is het slachtoffer alleen wanneer ze in het openbaar aangevallen wordt: een deel van de 

respondenten denkt dat de daders haar herkennen als ‘lesbisch’ door haar ‘jongensachtige uiterlijk’ of korte 

haar. Wanneer het slachtoffer alleen is als ze met geweld te maken krijgt, lijkt er geen sprake van een 

kantelmoment (Felten & Schuyf, 2012). 

Wanneer vrouwen in hun buurt lastig worden gevallen door buurtbewoners die weten waar zij wonen, blijft 

het vaak niet bij één keer. In alle situaties is er sprake van een opbouw: het gaat van kwaad tot erger. Een 
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volwassen dader aanspreken kan escalerend werken maar als de daders minderjarig zijn, kan het 

aanspreken van de ouders wel effect hebben. Omstanders blijken zich nauwelijks met dit soort incidenten te 

bemoeien. Bij situaties op het werk blijken leidinggevenden vaak niet in te grijpen. Ook op school ontbreekt 

steun, zowel van leidinggevenden als van klasgenoten. Pesten, schelden en intimidatie kunnen daardoor 

lang doorgaan (Felten & Schuyf, 2012). 

 

Over de escalatie van geweld tegen transvrouwen is nog geen onderzoek gedaan. 

 

3.1.4. Gevolgen van anti-lesbisch en anti-bi geweld 

Uit het kwalitatieve onderzoek van MOVISIE (Felten & Schuyf, 2012) blijkt dat geweld tegen lesbische en 

bivrouwen vanwege hun seksuele voorkeur verschillende gevolgen kan hebben. Het gaat om fysieke maar 

met name psychische gevolgen zoals PTSS, burn-out, depressie en suïcidaal gedrag. Er is niet alleen 

directe schade voor de gezondheid, maar soms worden ook gezondheidsgevolgen van jarenlange minority 

stress inzichtelijk (Meyer, 2007; Renkens, Felten & Schuyf, 2011). Ook in onderzoek van SCP onder de 

doelgroep zien we dat het krijgen van negatieve reacties samenhangt met verminderd psychisch welzijn. 

Een enkele negatieve reactie doet al behoorlijk afbreuk aan het welzijn, maar dat geldt helemaal als een 

persoon meerdere malen te maken krijgt met homonegativiteit. 

Tegelijk is het ook zo dat lesbische vrouwen met psychische problemen eerder bepaalde reacties als 

vervelend opvatten (Kooiman, 2012). Het meemaken van negatieve reacties lijkt ook een nadelige invloed te 

hebben op suïcidaal gedrag: lesbische vrouwen (en ook homomannen) die in de twaalf maanden 

voorafgaand aan het onderzoek een negatieve ervaring hadden, rapporteren meer zelfdodingplannen 

(Kooiman, 2012). 

 

Schuld- en schaamtegevoelens 

Een deel van de slachtoffers uit het onderzoek van MOVISIE (Felten & Schuyf, 2011) had te maken met 

schuld- en/of schaamtegevoelens over het incident, zoals ook eerder naar voren kwam uit onderzoek door 

Van Oort (1994). 

 

Gevoelens van onveiligheid 

Een deel van de slachtoffers die MOVISIE interviewde, voelde zich minder veilig naar aanleiding van het 

anti-lesbische incident. Dit concludeerden Van San & De Boom eerder in 2006. 

 

Plekken of mensen mijden 

Het geweld kan ook tot gevolg hebben dat het slachtoffer maatregelen neemt ter bescherming van 

toekomstig geweld. Het slachtoffer mijdt bepaalde plekken of mensen en loopt niet meer hand in hand. 

Daarnaast was in het onderzoek van MOVSIE ook te zien dat een deel van de slachtoffers vaak de 

omgeving scant op potentiële daders (Felten & Schuyf, 2011). 

In het SCP-onderzoek kwamen niet alleen slachtoffers aan het woord. Wel zegt 56% van de lesbische en 

bivrouwen met een vrouwelijke partner in dat onderzoek – ongeacht eerdere ervaringen met geweld –  haar 

partner soms niet aan te raken in het openbaar uit angst voor negatieve reacties (Keuzenkamp, 2012). 

Daarnaast vermijdt 12% van de lesbische en bivrouwen bepaalde plekken of mensen en gaat 6% zich 

anders gedragen, kleden of bewegen om negatieve reacties te vermijden. 

 

Gevolgen voor lesbische identiteit 

Geweld kan gevolgen hebben voor de lesbische identiteit, zo blijkt uit het onderzoek van MOVISIE (Felten & 

Schuyf, 2011): een deel van de slachtoffers voelt zich door geweld nog meer anders dan anderen, en 

overweegt zich meer te conformeren aan de gendernormen en/of zich onzichtbaar te maken als lesbische en 

bivrouw. Een ander deel van de ondervraagden wordt juist strijdbaarder en zegt liever de strijd aan te gaan 

dan zich te verstoppen. 
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3.1.5. Gevolgen transfoob geweld 

Uit een kwalitatief onderzoek van Rutgers-WPF (Kedde & Van Berlo, 2011) komt naar voren dat  geweld 

vanwege de genderidentiteit de kans op depressie en sociaal isolement bij transgenders vergroot. Er zou 

een opeenvolging van problemen kunnen ontstaan: mensen kunnen een burn out krijgen door pesterijen op 

het werk, vervolgens hun baan verliezen waardoor ze minder geld hebben, wat weer leidt tot wonen in 

sociale woningbouw, wat vaak weer leidt tot meer discriminatie en niet-acceptatie van de omgeving (Kedde 

& Van Berlo, 2011). Enige voorzichtigheid is hier echter nodig,  gezien het kleine aantal personen dat 

meedeed in dit onderzoek. Het onderzoek van het SCP bevestigt echter wel dat de negatieve reacties 

gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid: degenen die in het jaar voorafgaand aan het onderzoek 

meerdere keren negatieve reacties kregen vanwege hun trans-zijn hebben meer last van psychische 

problemen (Kooiman & Keuzenkamp, 2012). 

3.3 Oorzaken en factoren die het probleem in stand houden  

In deze paragraaf gaan we in op de oorzaken van de problematiek: het gaat om factoren die het probleem 

veroorzaken en in stand houden. Deze interventie richt zich niet op de factoren die het probleem 

veroorzaken maar op de factoren die het probleem in stand houden. Zo gaat het om de reacties van 

vrouwen op geweldsincidenten, zelf mogelijk geweld terug gebruiken waardoor het probleem sneller 

escaleert en wel of geen aangifte doen bij de politie of het antidiscriminatiebureau. Ook gaat het om de 

gevolgen: het verminderen van de minderheidstress.  

 

3.2.1. Gebrekkige acceptatie van seksuele en gender diversiteit in de samenleving 

Er is tot op heden nog geen onderzoek gedaan naar de motieven van daders van anti-lesbisch, anti-bi en 

anti-transvrouw geweld. Naar de motieven blijft het dus raden. Als we echter kijken naar onderzoek onder de 

daders van anti-homogeweld dan speelt een negatieve attitude ten aanzien van homo zijn een rol. Hieronder 

volgt daarom een korte beschrijving van wat we weten van de houding van de bevolking ten aanzien van 

LBT-vrouwen. 

 

3.2.2. Houding ten aanzien van lesbische en bivrouwen 

Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (2013) blijkt dat slechts 7% van de bevolking van 16 

jaar en ouder vindt dat homo’s en lesbo’s niet vrij moeten zijn om te leven zoals zij willen. Het beeld van de 

acceptatie van biseksualiteit lijkt weinig te verschillen (Keuzenkamp & Kuyper, 2013). Het beeld wordt 

anders wanneer het gaat over acceptatie van rechten en homoseksuele uitingen. 6% van mensen is 

helemaal voor afschaffing van het ‘homohuwelijk’ en 20% van de mensen is tegen adoptie door 

homoseksuele paren (Keuzenkamp & Kuyper, 2013). Ook wordt het beeld anders wanneer het gaat om 

homoseksualiteit in de openbare ruimte. Uit onderzoek uit 2010 bleek dat 19% van de ondervraagden zegt 

het aanstootgevend te vinden om twee vrouwen zoenend op straat te zien waar 14% daar moeite mee heeft 

als het om een man en een vrouw gaat (Keuzenkamp & Kuyper, 2013). 

Er zijn grote verschillen in de acceptatie onder de verschillende levensbeschouwelijke groepen, aanhangers 

van politieke partijen, etnische groepen en leeftijdsgroepen. Zo vindt een minderheid (28%) van de 

Marokkaanse-Nederlanders en de Turkse-Nederlanders het goed dat het huwelijk is opengesteld voor paren 

van hetzelfde geslacht. En slechts 5% van de jongeren denkt dat een jongen of meisje openlijk op school 

zou kunnen vertellen over de eigen seksuele voorkeur (Keuzenkamp & Kuyper, 2013). 

 

3.2.3. Houding ten aanzien van transvrouwen 

In onderzoek van Rutgers-WPF uit 2012 komt naar voren dat zo’n 8 tot 9% procent van de bevolking zegt 

dat zij de vriendschap zal verbreken met iemand die in transitie gaat. Daarnaast blijkt dat 21,3% van de 

mensen liever niet omgaat met mensen van wie niet duidelijk is of zij man of vrouw zijn (Kuyper, 2012). Ook 

staat 41% van de bevolking negatief ten opzichte van operaties voor transgenders om van geslacht te 
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veranderen: ze zijn het niet eens met de stelling dat het prima is als iemand van geslacht verandert door 

middel van operatie als die persoon er goed over nagedacht heeft (Kuyper, 2012). 

 

3.2.4. Vage grens tussen transfobie en homofobie 

Transgenderisme is voor veel mensen een onbekend fenomeen. Transvrouwen kunnen daarom niet 

vanwege hun genderidentiteit gediscrimineerd worden, maar vanwege hun genderexpressie of 

vooronderstelde seksuele voorkeur. Het gaat in andere woorden om een ‘genderoverschrijdend’ uiterlijk of 

afwijkend gedrag in de ogen van anderen (Motmans, 2012). Transgenders die passabel zijn en dus niet 

opvallen als transgender, ervaren heel wat minder problemen in hun omgeving dan zij die wel zichtbaar 

trans zijn (Motmans, 2012). 

 

 

3.2.5. Drempel om te melden bij politie en antidiscriminatiebureau  

In een rapportage voor het ministerie van Justitie werd geconcludeerd dat geweld tegen lesbische vrouwen 

ondervertegenwoordigd was in onderzoek en statistieken: lesbische en bivrouwen lijken nauwelijks naar de 

politie te stappen als ze te maken krijgen met geweld vanwege hun seksuele voorkeur (Schuyf, 2009). Ook 

in het kwalitatieve onderzoek van MOVISIE (Felten & Schuyf, 2011) bleek dat het merendeel van de 

slachtoffers niet naar de politie, het antidiscriminatiebureau of Steunpunt Huiselijk Geweld stapt: ook niet bij 

ernstige vormen van geweld zoals verkrachting of mishandeling.  

De lage aangiftebereidheid lijkt te maken te hebben met onder andere schuld- en schaamtegevoelens. Ook 

vonden de vrouwen vaak dat het geweld wel meeviel (Felten & Schuyf, 2012; FRA, 2012). Ook bij fysiek 

geweld werd dit genoemd: ‘Er was toch geen bloed?’. Een andere reden om niet te melden was dat men het 

gevoel had dat er toch niks mee gedaan zou worden. Met het antidiscriminatiebureau waren de slachtoffers 

vaak niet bekend (Felten & Schuyf, 2011; FRA, 2012, Keuzenkamp, 2012). De slachtoffers die wel naar de 

politie gaan, ervaren dit contact bijna allemaal als negatief (Felten & Schuyf, 2011). 

Het SCP-onderzoek bevestigt dat lesbische en bivrouwen net als homomannen weinig actie ondernemen na 

het meemaken van geweld: 95% van de LHB’s die een incident zonder fysiek geweld hebben meegemaakt, 

doet hier niks mee. Bij fysiek geweld is dit 71%. Het vaakst doen mensen een melding bij de politie, daarna 

wat minder vaak aangifte bij de politie, vervolgens komen ze bij het antidiscriminatiebureau.  

Ook aan transgenders vroeg het SCP of zij een klacht hebben ingediend of aangifte hebben gedaan bij een 

van de in de vragenlijst genoemde instanties (Kooiman & Keuzenkamp, 2012). De overgrote meerderheid 

(87%) deed dat niet: 6% ging wel naar de politie en 6% wendde zich tot een antidiscriminatiebureau. De 

meest genoemde reden om niet naar de politie te stappen bij niet-fysiek geweld is dat het ‘een kleinigheid is’ 

en bij fysiek geweld dat het ‘niet te bewijzen is’ (Kooiman & Keuzenkamp, 2012). 

Net zoals blijkt uit het MOVISIE-onderzoek onder lesbische en bivrouwen doen ook transgenders die 

ernstige incidenten meemaakten – bedreiging, vernieling, lichamelijk aangevallen of seksueel lastiggevallen 

– zelden officieel ergens melding van. 

 

 

3.2.6. Weggaan in plaats van terugslaan 

Iedere lesbische, bi- en/of transvrouw kan te maken krijgen met uitsluiting, discriminatie en geweld. Hierop 

hebben vrouwen zelf geen invloed. Wel zijn er meer adequate manieren om te reageren op risico’s of 

geweld. Zo bleek uit het onderzoek van MOVISIE dat een deel van de slachtoffers van geweld in het 

openbaar zich verzet tegen het schelden, de intimidatie of het fysieke geweld. Dit lijkt echter alleen te 

werken wanneer de dader zich in een omgeving bevindt waarin deze denkt geen kans te hebben, zoals in 

een volle homokroeg of wanneer de dader verrast wordt door het verzet. In alle andere gevallen lijkt verzet 

de situatie juist te verergeren en is vluchten de enige optie (Felten & Schuyf, 2012). 
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3.2.6. Omgaan met de gevolgen: minderheidsstress 

Iedereen kan te maken krijgen met stressvolle en spanningsvolle situaties: stress op het werk of op school, 

over geld of relaties. Maar mensen die tot een minderheid behoren zoals mensen die homo, lesbisch, bi 

en/of transgender zijn, kunnen te maken krijgen met stress die voortkomt uit hun ‘anders’ zijn. Het gaat met 

name om stress of spanning doordat mensen bijvoorbeeld discriminatie of geweld hebben meegemaakt, 

piekeren over wat ze nu precies voelen, bang zijn dat anderen ‘erachter komen’, of zich eenzaam voelen en 

denken dat ze de enige zijn die zich zo voelt. Dit wordt minderheidsstress genoemd en heeft gevolgen voor 

de gezondheidssituatie van mensen die homo, lesbisch, bi en/of transgender zijn (Meyer, 2003; Renkens, 

Felten & Schuyf, 2011; Felten, 2012). Verschillende onderzoeken uit binnen- en buitenland tonen aan dat 

LHBT’s een lager welbevinden hebben dan dat van anderen (Renkens, Felten & Schuyf, 2011). 

 

Zelfacceptatie 

Zelfacceptatie verdient daarom de nodige aandacht. Van de lesbische en bimeisjes in de leeftijd 16 tot 25 

jaar zegt 13% liever hetero te zijn als dat kon. Degenen die maandelijks of wekelijks homonegativiteit 

meemaken, geven vaker aan dat zij hun seksuele voorkeur willen veranderen dan de meisjes die weinig of 

nooit hiermee te maken hebben. Daarnaast doet ongeveer 1 op de 8 meisjes haar best om niet als lesbisch 

of bi herkend te worden. Ook zou 39% van de lesbische en bimeisjes meer zelfrespect willen hebben (Van 

Bergen & Van Lisdonk, 2010). 

 

Psychische gezondheid 

Uit onderzoek van het SCP bleek dat 22% van de lesbische vrouwen als psychisch ongezond kan worden 

gekarakteriseerd (Keuzenkamp, 2012). Daarbij hebben jonge holebi’s vaak een nog slechtere psychische 

gezondheid dan oudere holebi’s (Keuzenkamp, 2012). Holebi’s die gedurende de 12 maanden voorafgaand 

aan het onderzoek negatieve reacties kregen vanwege hun seksuele voorkeur zijn vaker psychisch 

ongezond dan degenen die geen negatieve reacties kregen (Keuzenkamp, 2012).  

Ook de psychische gezondheid van transvrouwen is minder goed dan die van anderen. Twee derde van de 

transgenders die meededen aan het SCP-onderzoek (Keuzenkamp, 2013) gaf aan zich eenzaam te voelen, 

een kwart zelfs in (zeer) sterke mate. Onder de Nederlandse bevolking voelt 30% zich eenzaam en 10% zich 

(zeer) sterk eenzaam. Ook kwam naar voren dat de helft van de respondenten psychische problemen heeft 

en 14% is ernstig psychisch ongezond te noemen. De psychische gezondheid van de transvrouwen was 

echter beter dan die van de transmannen. Onder de rest van de bevolking gaat het om respectievelijk 14% 

en 2% met psychische problemen of ernstige psychische problemen. Als de transitie achter de rug is, 

hebben transgenders minder problemen dan daarvoor of tijdens de transitie (Keuzenkamp, 2013). 

 

Suïcidaal gedrag  

Lesbische, bi- en transgendervrouwen lopen ook meer kans op suïcidaal gedrag dan andere vrouwen. De 

lesbische en bivrouwen die vaker te maken hebben met een gebrek aan zelfacceptatie, een gebrek aan 

acceptatie van de ouders en negatieve reacties vanuit de omgeving, zijn vaker suïcidaal dan andere 

lesbische en bivrouwen (Keuzenkamp, 2012). Van de lesbische en bimeisjes heeft 16% ooit een keer of 

vaker een zelfmoordpoging gedaan. De meisjes die meer homonegativiteit meemaakten, waren vaker 

suïcidaal (Van Bergen & Van Lisdonk, 2010). Suïcidaal gedrag onder transgenders komt nog veel vaker voor 

dan onder homo’s, lesbische vrouwen en bi’s (Keuzenkamp, 2013). 

 

Lotgenoten 

Een gezonde manier om om te gaan met minderheidsstress, en een manier die de stress vermindert, is 

praten met lotgenoten. Dit geldt zowel voor LHB-personen als voor transgenderpersonen (Felten & Boote, 

2012; Bockting & Motmans, 2013). Hetzelfde geldt voor het praten met familieleden en vrienden (Bockting & 

Motmans, 2013). Logischerwijs is hiervoor openheid over de eigen seksuele voorkeur, de 

transgendergevoelens of het transgenderverleden nodig (Felten & Boote, 2012). 



Bijzonder Sterk - 60 

3.4 Behoeftenonderzoek 

MOVISIE heeft een kleinschalige steekproef gehouden onder de doelgroep om in kaart te brengen wat de 

behoeften zijn ten aanzien van een cursus over veiligheid. 

 

Respondenten 

Het behoefteonderzoek bestond uit een enquête. Er hebben 171 vrouwen meegedaan aan de enquête die 

was uitgezet in 2013 onder lesbische, bi- en/of transvrouwen. De grootste groep bestaat uit vrouwen die 

enkel op vrouwen vallen en/of zich lesbisch noemen (71, 93%). Een kleiner deel van de vrouwen noemt zich 

bi (12,28%), en nog een kleiner deel (5,26%) beschrijft zichzelf als queer. Er waren weinig heteroseksuelen 

onder de respondenten (1,17%). De jongste deelnemer is 12 jaar en de oudste is 73. Van de deelnemers is 

bijna 16% transvrouw en 1,18% wil niets zeggen over de eigen genderidentiteit. Iets meer dan de helft was 

cisgender (geen transgender) namelijk 62,72%. De overigen beschreven zichzelf als genderqueer, zijn niet 

in een genderhokje te vatten of gaven aan het niet te weten. Een enkeling koos voor een minder bekend 

begrip zoals ‘pan’. 

 

Thema van de cursus 

Het thema veiligheid is voor de meeste van de respondenten een issue. Twee derde van de respondenten 

(66, 67%) voelt zich soms onveilig vanwege de eigen seksuele voorkeur of genderidentiteit. 5,85% voelt zich 

vaak onveilig en 1,75% heel vaak. Een kwart van de respondenten voelt zich nooit onveilig: voor hen zal de 

cursus waarschijnlijk minder interessant zijn. Mogelijk hebben er in verhouding minder vrouwen die zich 

veilig voelen meegedaan aan de enquête, omdat de titel van de enquête Veiligheidscursus was. 

 

Inhoud van de cursus 

In de enquête vroeg MOVISIE welke onderwerpen er aan bod zouden moeten komen tijdens de cursus. 

Hieruit komt de volgende top 3 voort: 

1. Tips over hoe ik kan reageren op seksueel ongewenste opmerkingen (68,24%) 

2. Tips over hoe ik kan reageren op grappen over mijn seksuele voorkeur of genderidentiteit (67,65%) 

3. Info over wat ik moet doen als ik met geweld te maken krijg (67,06%) 

Deze onderwerpen hebben bijna evenveel stemmen gekregen. Daarnaast werden de volgende onderwerpen 

wat minder vaak genoemd:  

 Informatie over waar ik terecht kan als ik iets vervelends meemaak vanwege mijn seksuele voorkeur 

of genderidentiteit,  

 Tips over hoe ik mij veiliger kan voelen,  

 Tips over wat ik kan doen als ik aangevallen word,  

 Tips over hoe ik geweld kan voorkomen,  

 Zelfverdedigingstechnieken,  

 Praten met anderen over vervelende ervaringen.   

 

Tips die respondenten gaven als antwoord op de open vragen waren onder andere om de cursus “niet te 

negatief te maken” met enkel “kommer en kwel”. Zelfreflectie en nadenken over wat veiligheid betekent, 

werden ook genoemd. 

 

Randvoorwaarden 

In de enquête stonden verschillende vragen over de randvoorwaarden waaraan de cursus moet voldoen. Als 

ze mee zouden doen, dan vinden de meeste respondenten het niet relevant of ze de andere deelnemers 

vooraf kennen. 12,28% wil de deelnemers wel graag kennen en 11,70% juist niet. 

De meesten vinden dat de cursus moet worden gegeven door vrouwen die zelf lesbisch, bi en/of trans zijn 

maar bijna een vijfde (18,71%) is het hier niet mee eens en nog eens 12,18% heeft geen mening hierover. 
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De cursus zou volgens de meeste uit minimaal twee bijeenkomsten moeten bestaan, zo vindt 70,59%. De 

cursus zou in de avonduren moeten worden gegeven meent 67,06%. Bijna een kwart heeft geen mening en 

8,82% denkt dat het gewoon tijdens werktijd gegeven kan worden. 

Of de cursus aan vrouwen in eenzelfde leeftijdsgroep moet worden gegeven denkt iets meer dan een kwart 

van wel (27,06%), maar iets meer dan de helft (54,71%) denkt van niet. De anderen hebben geen mening. 

De koppeling aan een gezellig festival vind iets meer dan de helft van de respondenten (54,71%) geen goed 

idee. Slechts 6,47% vind dit wel een goed plan en de rest heeft geen mening. Of de cursus aan lesbische, 

bi- en transvrouwen samen moet worden gegeven lopen de meningen uiteen: 39,18% vindt van wel en 

23,98% vindt van niet. Bijna 6% zou graag apart voor de drie groepen iets doen: lesbische, bi- en 

transvrouwen dus ieder een eigen cursus. Bijna een derde (30,99%) heeft geen voorkeur. 

3.5 Gedragsdoelen 

Op basis van de probleemanalyse, gevolgen, oorzaken en het behoeftenonderzoek (samen de needs 

assement) zijn er gedragsdoelen opgesteld. 

 

Zoals aangegeven speelt empowerment op meerdere niveaus: het individuele, collectieve en het politiek 

maatschappelijk niveau. Deze interventie richt zich op verandering bij de vrouwen zelf en niet op het 

veranderen van mensen die niet tot deze doelgroep behoren. Daarom ligt de nadruk in de interventie op het 

eerste en tweede niveau: het gaat om het versterken van individuen, maar ook om het aanboren van 

hulpbronnen (met name de politie) en het versterken van de groep als groep. 

 

Op basis van het bovenstaande willen we dat bij de LBT-vrouwen het volgende verandert als gevolg van de 

interventie: 

 

Lesbische vrouwen, bivrouwen, transvrouwen en/of vrouwen met een transgenderverleden (afgekort als 

LBT-vrouwen) voelen zich empowered in situaties waarin zij te maken hebben met, of een risico lopen op 

uitsluiting, discriminatie of geweld vanwege hun seksuele voorkeur, genderidentiteit en/of genderexpressie. 
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Operationalisering 

Onder empowerment verstaan we: “Een proces van versterking waarbij individuen, organisaties en 

gemeenschappen greep krijgen op de eigen situatie en hun omgeving en dit via het verwerven van controle, 

het aanscherpen van kritisch bewustzijn en het stimuleren van participatie.” (Van Regenmortel, 2011).  

 

Empowerment speelt op drie niveaus: 

 Het individuele niveau. Het gaat dan om het aanspreken van eigen kwaliteiten, het ontwikkelen van 

vaardigheden en een toename van zelfbewustzijn en zelfvertrouwen. Dit wordt ook wel the power from 

within (kracht van binnenuit) genoemd. 

 Het collectieve niveau. Het gaat dan om het aanwenden van krachtbronnen in de eigen omgeving en om 

samen sterk worden. Dit wordt aangeduid als the power with. 

 Het politiek-maatschappelijke niveau. Het gaat dan om veranderingen in de samenleving: het veranderen 

van vooroordelen, betere toegankelijkheid van voorzieningen en hulpbronnen en het beïnvloeden van 

wet- en regelgevingen. De twee eerste krachtdimensies dragen bij aan deze derde machtsvorm, geduid 

als the power to. 

 

Subdoelen 

Empowerment speelt dus op meerdere niveaus: het individuele, collectieve en het politiek-maatschappelijke 

niveau. Deze interventie richt zich op verandering bij vrouwen zelf en niet op het veranderen van mensen die 

niet tot de doelgroep behoren. Daarom ligt de nadruk in de interventie op het eerste en tweede niveau: het 

gaat om het versterken van individuen, maar ook om het aanboren van hulpbronnen (met name de politie) 

en versterken van de groep als groep. 

 

Op basis van het bovenstaande willen we met de cursus bij deelnemende LBT-vrouwen het volgende 

bewerkstelligen: 

 

Empowerment op individueel niveau 

 De vrouwen delen de opvatting dat slachtoffer worden van anti-LBT geweld niet te wijten is aan 

persoonlijke factoren zoals hun genderexpressie maar enkel de schuld is van de dader(s).  

 Ze weten wat voor houding zij zich kunnen aanmeten om zichzelf te beschermen in onveilige 

situaties waarin ze terecht komen vanwege hun seksuele voorkeur, genderidentiteit en/of 

genderexpressie. 

 Ze hebben een strategie bepaald die zij als ‘empowerend’ ervaren waarmee ze kunnen reageren op 

negatieve opmerkingen, vragen en grapjes vanwege hun seksuele voorkeur, genderidentiteit en/of 

genderexpressie.  

 

Empowerment op collectief niveau 

 Ze hebben de intentie om met anderen te praten over de mogelijke gevolgen van uitsluiting, 

discriminatie en geweld vanwege hun seksuele voorkeur, genderidentiteit en/of genderexpressie 

zoals schuld- en schaamtegevoelens.  

 Ze hebben de intentie om de politie of het antidiscriminatiebureau in te schakelen bij ervaringen van 

uitsluiting, discriminatie en/of geweld; 

 

Een secundair doel van deze training is de bespreekbaarheid van de thematiek van uitsluiting, discriminatie 

en geweld te verhogen in de gezelschappen van lesbische en bivrouwen en/of transvrouwen en vrouwen 

met een transgenderverleden. 
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3.6 Gedragsdeterminanten 

Op basis van de probleemanalyse, de gevolgen, de oorzaken en het behoeftenonderzoek (bij elkaar ook wel 

het needs assement genoemd), hebben we gedragsdeterminanten geformuleerd. Hierbij hebben we gebruik 

gemaakt van Theory of Reasoned Action, Transtheoretical Model, Social Cognitive Theory, Attribution 

Theory, Relapse Prevention Theory (Bartholomew 2011). 

 

Kennis over: 

 Kennis verkrijgen over wat anti-LBT geweld is. 

 Kennis verkrijgen over het feit dat iedere LBT-vrouw slachtoffer kan worden, ongeacht persoonlijke 

factoren zoals genderexpressie. 

 Kennis verkrijgen over hoe om te gaan met veiligheidsrisico’s en in onveilige situaties. 

 Kennis verkrijgen over wat een empowerende manier van reageren is op seksueel getinte en/of 

negatieve opmerkingen, vragen, grapjes of scheldpartijen naar aanleiding van de eigen seksuele 

voorkeur en/of genderidentiteit. 

 Kennis verkrijgen over de inspanningen van politie en antidiscriminatiebureaus om anti-LHBT 

geweld terug te dringen en over de maatregelen die zij daarvoor hebben genomen. 

 Kennis verkrijgen over de strafbaarheid van discriminatie en de strafbaarheid van verschillende 

vormen van geweld (waaronder verbaal geweld).  

 Kennis verkrijgen over het verschil tussen melding en aangifte bij de politie en hoe het proces daar 

omheen verloopt. 

 

In de Bijzonder Sterk-cursus kiezen we ervoor om kennis te vergroten door middel van discussie, beelden en 

het bieden van geordende informatie (Bartholomew, 2006). 

 

 

Bewustwording van: 

 Bewust worden van de mogelijke opvatting dat slachtoffers van anti-LBT geweld het aan hun 

persoonlijke factoren hebben te wijten dat ze slachtoffer werden.  

 Bewust worden van de mogelijke opvatting waarin je het aan je eigen persoonlijke factoren wijt dat 

je slachtoffer werd van anti-LBT geweld. 

 Bewust worden van je ‘automatische’ reactie op veiligheidsrisico’s en onveilige situaties. 

 Bewust zijn van je eigen grenzen. 

 Bewust worden van dat seksueel getinte en/of negatieve opmerkingen en vragen, grapjes of 

scheldpartijen naar aanleiding van de eigen seksuele voorkeur,  genderidentiteit en/of 

genderexpressie vormen van geweld zijn. 

 Bewust worden van je eigen manier van reageren op negatieve opmerkingen, vragen en grapjes 

naar aanleiding van de eigen seksuele voorkeur, genderidentiteit en/of genderexpressie.  

 Bewust worden dat geweld vanwege de eigen seksuele voorkeur, genderidentiteit en/of 

genderexpressie voorkomt. 

 Bewust worden van (eventuele) eigen ervaringen met geweld vanwege de eigen seksuele voorkeur, 

genderidentiteit en/of genderexpressie  

 Bewust worden van eventuele negatieve gevolgen van eventuele eigen ervaringen met geweld 

vanwege de eigen seksuele voorkeur, genderidentiteit en/of genderexpressie. 

  

Eventueel: 

 Bewust worden dat iedereen zich een aantal basis zelfverdedigingstechnieken- en trucs eigen kan 

maken. 

 

Bij Bijzonder Sterk kiezen we ervoor om bewustwording te vergroten door middel van diverse creatieve 

oefeningen die met name gericht zijn op her-evalueren en zelf-evaluatie (Bartholomew, 2006). Dit wordt 

gedaan door onder andere de eigen gedachten en die van anderen te onderzoeken, uit te spreken en te 

vergelijken met de eigen persoonlijke morele norm (Godin et al. 1996 in: Bartholomew, 2006). 
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Attitude: een houding die ervanuit gaat dat… 

 Een houding ontwikkelen die er van uitgaat dat geweld vanwege de eigen seksuele voorkeur, 

genderidentiteit en/of genderexpressie niet te wijten is aan het slachtoffer of diens persoonlijke factoren.  

 Positief staan ten opzichte van jezelf beschermen tegen geweld vanwege de eigen seksuele voorkeur, 

genderidentiteit en/of genderexpressie. 

 Positief staan ten opzichte van het aangeven van je eigen grenzen. 

 De houding ontwikkelen dat negatieve opmerkingen, vragen en grapjes vanwege de eigen seksuele 

voorkeur en/of genderidentiteit niet acceptabel zijn. 

 Positief staan tegenover het praten over de gevolgen van geweld vanwege de seksuele voorkeur, 

genderidentiteit en/of genderexpressie zoals schuld- en schaamtegevoelens.  

 Positief leren staan ten opzichte van geweld melden of aangifte hiervan doen bij de politie of melding 

doen bij een antidiscriminatiebureau.  

 

In de Bijzonder Sterk-cursus kiezen we ervoor om attitude te veranderen door middel van diverse creatieve 

oefeningen die met name gericht zijn op belief selection (onderzoeken van huidige overtuigingen en kiezen 

van nieuwe overtuigingen), her-evaluatie en zelf-evaluatie, het uitwisselen van argumenten, het direct 

ervaren (in rollenspellen), overtuigende communicatie (van zowel de trainer als elkaar) en modeling (zowel 

de trainer als de andere deelnemers kunnen een rolmodel zijn) (Bartholomew, 2006). 

 

Eigen effectiviteit: het vertrouwen dat je… 

 Het vertrouwen ontwikkelen dat je in het geval van een aanval of grensoverschrijding weet wat je 

moet doen. 

 Het vertrouwen ontwikkelen dat je empowerend kan reageren wanneer dat nodig is. 

 Het vertrouwen ontwikkelen dat je in staat bent om te praten over de gevolgen van geweld vanwege 

je seksuele voorkeur, gender of genderexpressie. 

 Het vertrouwen ontwikkelen dat je in staat bent om melding of aangifte te doen bij de politie of bij 

een antidciscriminatiebureau. 

 

In de Bijzonder Sterk-cursus kiezen we ervoor om eigen effectiviteit te veranderen door middel van creatieve 

oefeningen met de volgende elementen: modeling (zowel de trainer als de andere deelnemers kunnen een 

rolmodel zijn), het stellen van doelen, het plannen van een nieuwe (coping) strategie, een vorm van guided 

practice (rollenspellen) (Bartholomew, 2006). 

 

Vaardigheden 

 Duidelijk je grens kunnen aangeven. 

 Een krachtige houding aannemen waarbij je zelfvertrouwen uitstraalt. 

 De verbale en non-verbale vaardigheden ontwikkelen om ‘empowerd’ te reageren op negatieve 

opmerkingen, vragen en grapjes naar aanleiding van de eigen seksuele voorkeur,  genderidentiteit 

en/of genderexpressie (zoals duidelijk aangeven grenzen en gebruik van humor). 

 De vaardigheid om te praten over de gevolgen van geweld vanwege je seksuele voorkeur, 

genderidentiteit en/of genderexpressie. 

 Het leren omschrijven van je eigen ervaringen met geweld vanwege de eigen seksuele voorkeur, 

genderidentiteit en/of genderexpressie aan de politie of aan het antidiscriminatiebureau. 

 

Eventueel:  

 Enkele zelfverdedigingstechnieken en -trucs ontwikkelen om een aanval optimaal mee af te weren.  

 

In de Bijzonder Sterkcursus kiezen we ervoor om vaardigheden aan te leren door middel van creatieve 

oefeningen met de volgende elementen: modeling (zowel de trainer als de andere deelnemers kunnen een 

rolmodel zijn), het stellen van doelen, het plannen van een nieuwe (coping) strategie, een vorm van guided 

practice (rollenspellen) (Bartholomew, 2006). 
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3.7 Veranderdoelen 

We richten ons bij deze veranderdoelen enkel op de persoonlijke variabelen en niet op de 

omgevingsvariabelen: de reden hiervoor is dat de interventie hoofdzakelijk gericht is op de LBT-vrouwen zelf 

en niet op hun omgeving. 

 

In de werkvormen zijn deze veranderdoelen terug te vinden als leerdoelen. 

 

 

 De opvatting delen dat 

slachtoffer worden van 

anti-LBT geweld niet te 

wijten is aan 

persoonlijke factoren 

zoals genderexpressie 

maar enkel de schuld is 

van de dader(s).  

 

Weten wat voor houding 

je jezelf kunt aanmeten 

om jezelf te beschermen 

in onveilige situaties 

waarin je terecht kunt 

komen vanwege de 

eigen seksuele 

voorkeur, 

genderidentiteit en/of 

genderexpressie. 

Een strategie hebben 

bepaald die als 

‘empowerend’ wordt 

ervaren om te kunnen 

reageren op negatieve 

opmerkingen, vragen 

en grapjes vanwege de 

seksuele voorkeur, 

genderidentiteit en/of 

genderexpressie. 

Kennis - Kennis verkrijgen over 

wat anti-LBT geweld is. 

- Kennis verkrijgen over 

het feit dat iedere LBT-

vrouw slachtoffer kan 

worden ongeacht 

persoonlijke factoren 

zoals genderexpressie. 

 

- Kennis verkrijgen over 

hoe om te gaan met 

veiligheidsrisico’s en in 

onveilige situaties. 

- Kennis verkrijgen 

over wat anti-LBT 

geweld is. 

- Kennis verkrijgen 

over wat een 

empowerende manier 

van reageren is op 

seksueel getinte en/of 

negatieve 

opmerkingen, vragen, 

grapjes of 

scheldpartijen naar 

aanleiding van de 

eigen seksuele 

voorkeur, 

genderidentiteit en/of 

genderexpressie. 
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Bewustwording - Bewust worden van de 

mogelijke opvatting dat 

slachtoffers van anti-

LBT geweld het aan 

hun persoonlijke 

factoren hebben te 

wijten dat ze slachtoffer 

werden.  

- Bewust worden van de 

mogelijke opvatting 

waarin je het aan je 

eigen persoonlijke 

factoren wijt dat je 

slachtoffer werd van 

anti-LBT geweld.  

- Bewust worden van je 

‘automatische’ reactie 

op veiligheidsrisico’s en 

onveilige situaties. 

- Bewust zijn van je 

eigen grenzen. 

 

Eventueel: 

- Bewust worden dat 

iedereen zich een aantal 

basis 

zelfverdedigingstechniek

en- en trucs eigen kan 

maken. 

 

- Bewust worden van 

het feit dat seksueel 

getinte en/of negatieve 

opmerkingen en 

vragen, grapjes of 

scheldpartijen naar 

aanleiding van de 

eigen seksuele 

voorkeur, 

genderidentiteit en/of 

genderexpressie 

vormen van geweld zijn 

- Bewust worden van je 

eigen manier van 

reageren op negatieve 

opmerkingen, vragen 

en grapjes naar 

aanleiding van de 

eigen seksuele 

voorkeur en/of 

genderidentiteit 

Attitude - Een houding 

ontwikkelen die ervan 

uit gaat dat geweld 

vanwege de eigen 

seksuele voorkeur, 

genderidentiteit en/of 

genderexpressie niet te 

wijten is aan het 

slachtoffer of diens 

persoonlijke factoren.  

 

- Positief staan ten 

opzichte van jezelf 

beschermen tegen 

geweld vanwege de 

eigen seksuele 

voorkeur, 

genderidentiteit en/of 

genderexpressie. 

- Positief staan ten 

opzichte van het 

aangeven van je eigen 

grenzen. 

- De houding 

ontwikkelen dat 

negatieve 

opmerkingen, vragen 

en grapjes vanwege de 

eigen seksuele 

voorkeur, 

genderidentiteit en/of 

genderexpressie niet 

acceptabel zijn.  

Eigen effectiviteit  - Het vertrouwen 

ontwikkelen dat je in het 

geval van een aanval of 

grensoverschrijding 

weet wat je moet doen. 

- Het vertrouwen 

ontwikkelen dat je 

empowerend kan 

reageren wanneer dat 

nodig is. 
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Vaardigheden  - Duidelijk je grens 

kunnen aangeven. 

- Een krachtige houding 

aannemen waarbij je 

zelfvertrouwen uitstraalt. 

 

Eventueel:  

Enkele 

zelfverdedigingstechniek

en en -trucs ontwikkelen 

om een aanval optimaal 

mee af te weren. 

 

- De verbale en non-

verbale vaardigheden 

ontwikkelen om 

‘empowerd’ te 

reageren op negatieve 

opmerkingen, vragen 

en grapjes naar 

aanleiding van de 

eigen seksuele 

voorkeur, 

genderidentiteit en/of 

genderexpressie (zoals 

duidelijk aangeven 

grenzen en gebruik van 

humor) 

 

 De intentie hebben om 

te praten met anderen 

over de mogelijke 

gevolgen van uitsluiting, 

discriminatie en geweld 

vanwege de seksuele 

voorkeur, 

genderidentiteit en/of 

genderexpressie zoals 

schuld- en 

schaamtegevoelens.  

De intentie hebben om 

politie of 

antidiscriminatiebureau 

in te schakelen bij 

ervaringen van 

uitsluiting, discriminatie 

en/of geweld vanwege 

de eigen seksuele 

voorkeur, 

genderidentiteit en/of 

genderexpressie. 

Kennis - Kennis verkrijgen over 

wat anti LBT geweld is.  

 

- Kennis verkrijgen over 

de inspanningen van 

politie en 

antidiscriminatiebureau

s om anti-LHBT geweld 

terug te dringen en de 

maatregelen die zij 

daarvoor hebben 

genomen. 

- Kennis verkrijgen over 

de strafbaarheid van 

discriminatie en de 

strafbaarheid van 

verschillende vormen 

van geweld (waaronder 

verbaal geweld). 

- Kennis verkrijgen over 

het verschil tussen 

melding en aangifte bij 

de politie en hoe het 

proces daar omheen 

verloopt. 
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Bewustwording - Bewust worden van 

het feit dat geweld 

vanwege de eigen 

seksuele voorkeur,  

genderidentiteit en/of 

genderexpressie 

voorkomt. 

- Bewust worden van 

(eventuele) eigen 

ervaringen met geweld 

vanwege de eigen 

seksuele voorkeur, 

genderidentiteit en/of 

genderexpressie. 

- Bewust worden van 

eventuele negatieve 

gevolgen van eventuele 

eigen ervaringen met 

geweld vanwege de 

eigen seksuele 

voorkeur, 

genderidentiteit en/of 

genderexpressie  

  

 

- Bewust worden van 

eventuele drempels je 

ervaart om politie of 

antidiscriminatiebureau 

aan te spreken wanneer 

je een incident hebt 

meegemaakt.  

 

Attitude - Positief staan 

tegenover het praten 

over de gevolgen van 

geweld vanwege de 

seksuele voorkeur, 

genderidentiteit en/of 

genderexpressie zoals 

schuld- en 

schaamtegevoelens. 

- Positief staan ten 

opzichte van geweld 

melden of aangifte 

hiervan doen bij de 

politie of melding doen 

bij een 

antidiscriminatiebureau 

Eigen effectiviteit - Het vertrouwen 

ontwikkelen dat je in 

staat bent om te praten 

over de gevolgen van 

geweld vanwege je 

seksuele voorkeur, 

genderidentiteit en/of 

genderexpressie.  

- Het vertrouwen 

ontwikkelen dat je in 

staat bent om melding 

of aangifte te doen bij 

de politie of een 

antidciscriminatieburea

u. 

 

Vaardigheden - De vaardigheid om te 

praten over de 

gevolgen van geweld 

vanwege je seksuele 

voorkeur, 

genderidentiteit en/of 

genderexpressie. 

- Het leren omschrijven 

van je eigen ervaringen 

met geweld vanwege je 

seksuele voorkeur, 

genderidentiteit en/of 

genderexpressie aan de 

politie of aan het 

antidiscriminatiebureau. 
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Bijlage 1: Doelen aangepast op basis van pilot  

Doelen behaald bij evaluatie 

 

Behaald:  

 

De intentie hebben om hulpbronnen te kunnen aanboren in de eigen omgeving naar aanleiding van 

ervaringen van uitsluiting, discriminatie en/of geweld.  

Toelichting: Bijna bij alle groepen toegenomen  

 

Weten wat voor houding je jezelf kunt aanmeten om jezelf te beschermen in onveilige situaties waarin je 

terecht kunt komen vanwege de eigen seksuele voorkeur, genderidentiteit en/of genderexpressie.  

Toelichting: Bij alle groepen toegenomen 

 

Een ‘empowerende’ strategie bepaald hebben om te kunnen reageren op uitsluiting vanwege de seksuele 

voorkeur, genderidentiteit en/of genderexpressie (in het bijzonder seksueel getinte en/of negatieve 

opmerkingen, vragen en grapjes), waarmee het eigen zelfvertrouwen – ‘power from within’ (kracht van 

binnenuit) – versterkt wordt of intact blijft.  

Toelichting: minder verandering op assertiviteit maar wel bij bijna alle groepen op het weten hoe te reageren 

op negatieve opmerkingen, vragen en grapjes rondom LBT zijn. 

 

 

Gedeeltelijk behaald:  

Bewust zijn van – en kunnen praten over – eventuele schuld- en schaamtegevoelens en andere blaming the 

victim-gevoelens – naar aanleiding van ervaringen van uitsluiting, discriminatie en geweld vanwege de 

seksuele voorkeur, genderidentiteit en/of genderexpressie. 

Toelichting: de intentie om te praten over schuld- en schaamtegevoelens is iets toegenomen.  

 

Niet of nauwelijks behaald:  

Een kritisch bewustzijn hebben ten aanzien van de ongelijkheid en machtsverhoudingen in de samenleving 

ten aanzien van gender en seksuele diversiteit.  

Toelichting: iets verandering in de opvatting dat je ‘niet te koop moeten lopen met je anders zijn’, maar 

verder geen veranderingen.  

 

Het bepaald hebben van een of meerdere gezonde copingsstrategieën om om te gaan met de gevolgen van 

uitsluiting, discriminatie en geweld vanwege de seksuele voorkeur, genderidentiteit en/of genderexpressie 

(wel verandering op praten over ervaringen)  

Toelichting: de intentie om te praten over negatieve ervaringen is toegenomen, maar het vertrouwen in het 

zelf kunnen praten hierover of andere copingsstrategieën zijn niet toegenomen.  
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Nieuwe doelen:  

Empowerment op individueel niveau:  

 De opvatting delen dat slachtoffer worden van anti-LBT geweld niet te wijten is aan persoonlijke 

factoren zoals genderexpressie maar enkel de schuld is van de dader(s).  

Toelichting: een meer bescheiden versie van het doel over ‘kritisch bewustzijn’.  

 Weten wat voor houding je jezelf kunt aanmeten om jezelf te beschermen in onveilige situaties 

waarin je terecht kunt komen vanwege de eigen seksuele voorkeur en/of genderidentiteit en/of 

genderexpressie. 

Toelichting: niet aangepast 

 Een strategie hebben bepaald die als ‘empowerend’ wordt ervaren om te kunnen reageren op 

negatieve opmerkingen, vragen en grapjes vanwege de seksuele voorkeur, genderidentiteit en/of 

genderexpressie.  

Toelichting: simpeler gemaakt 

 

Empowerment op collectief niveau:  

 De intentie hebben om te praten met anderen over de mogelijke gevolgen van uitsluiting, 

discriminatie en geweld vanwege de seksuele voorkeur, genderidentiteit en/of genderexpressie 

zoals schuld- en schaamtegevoelens.  

Toelichting: een samenvoeging van het doel over ‘bewust worden schuld en schaamte’ en van het 

doel over ‘gezonde copingsstrategieën’.  

 De intentie hebben om politie of antidiscriminatiebureau in te schakelen bij ervaringen van uitsluiting, 

discriminatie en/of geweld vanwege de eigen seksuele voorkeur, genderidentiteit en/of 

genderexpressie; 

Toelichting: toespitst op politie en antidiscriminatiebureau 
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Bijlage 2: Beweringen bij ‘Feiten en fabels’ 

Beeldvorming over anti-LBT geweld in de media klopt niet altijd. Hierdoor ontstaan er soms misverstanden. 

Daarom de feiten op een rij: 

 

 Daders zijn altijd allochtonen. NIET WAAR. De daders zijn zowel mensen met een niet-Nederlandse 

achtergrond (‘allochtonen’) als met een Nederlandse afkomst (‘autochtonen’). 

 De politie doet niks aan anti-LBT geweld. NIET WAAR. De politie in Nederland heeft de opdracht om 

discriminatie krachtig bestrijden. Je kunt daarom altijd melding of aangifte doen van anti-LBT geweld. 

 De Amsterdamse politie komt elke dag één of twee keer ter ore dat een LHBT-er wordt uitgescholden, 

gepest of in elkaar geslagen vanwege zijn of haar geaardheid of genderidentiteit. WAAR: In 2010 werden 

er 487 incidenten gemeld, waarvan 182 geweldsincidenten. 

 Slachtoffers zien er heel erg lesbisch, bi of trans uit. NIET WAAR. Slachtoffers zijn zeer divers; er is niet 

een soort slachtoffer. 

 Daders zijn vaak mannen en jongens. WAAR. Er zijn ook vrouwelijke daders, maar mannelijk daderschap 

lijkt vaker voor te komen. 

 Je kunt niet naar de politie als je ‘alleen maar’ bent uitgescholden. NIET WAAR. Als je uitgescholden 

wordt vanwege je seksuele voorkeur of genderidentiteit is dit strafbaar. Je kunt hier zeker melding of 

aangifte van doen bij de politie. 

 De politie kan de dader niet vervolgen als er geen bewijs is. WAAR. Als er geen bewijs is, kan de dader 

niet vervolgd worden, maar het is toch goed om dan melding of aangifte te doen, omdat de politie wel 

andere dingen kan doen. 

 Als je sterk in je schoenen staat, word je geen slachtoffer van anti-LBT geweld. NIET WAAR. Als je een 

krachtige uitstraling hebt, schrikt dit sommige daders af, maar het kan helaas niet voorkomen dat je 

slachtoffer wordt. 

 Antidiscriminatiebureaus registeren incidenten van discriminatie en geven voorlichting en advies over hoe 

discriminatie te voorkomen en aan te pakken.  

WAAR  

 Sommige daders van anti-LBT geweld hebben eigenlijk weinig tegen LBT’s, maar laten zich meeslepen 

door de groep. WAAR. Daders van anti-homo geweld in de openbare ruimte blijken niet extreem anti-

homo te zijn, maar laten zich vaak meeslepen door de sfeer en groepsdruk. Waarschijnlijk geldt dit ook 

voor daders van anti-LBT geweld. 

 Geweld of agressie vanwege je seksuele voorkeur of genderidentiteit komt vooral voor op straat. NIET 

WAAR. Juist ook op school, op het werk en thuis kan er geweld of agressie voorkomen. Denk 

bijvoorbeeld aan klasgenoten, een collega, een broer of ex-partner die jouw seksuele voorkeur of 

genderidentiteit niet kan accepteren. 
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Bijlage 3: Vragen bij ‘Ik zoek iemand die …’  

… ooit eens een ongepaste vraag heeft gekregen vanwege het LBT zijn. 

 

… ooit eens niet durfde te zeggen dat zij LBT is. 

 

... zich ooit schaamde toen er een vervelende opmerkingen gemaakt werd vanwege het LBT zijn. 

 

… ooit eens flauwe grap heeft gehoord over jou vanwege het LBT zijn. 

 

… ooit eens een collega of klasgenoot heeft gehad die regelmatig vervelend deed vanwege het LBT zijn. 

 

… ooit eens seksueel getinte opmerkingen heeft gehoord vanwege het LBT zijn. 

 

… ooit eens is uitgescholden op straat vanwege het LBT zijn. 

 

… ooit eens heel boos is geworden, omdat iemand iets naars zei of deed vanwege het LBT zijn. 

 

… ooit eens een klap, duw of trap heeft gehad van iemand, vanwege het LBT zijn. 

 

… ooit eens een leuke grap heeft terug gemaakt naar aanleiding van een grap over LBT zijn. 

 

… ooit eens de eigen spullen vernield heeft gehad door een ander vanwege het LBT zijn. 

 

… ooit eens zichzelf de schuld gaf van de negatieve opmerking die anderen naar haar maakten vanwege 

het LBT zijn  

 

…ooit eens niet durfde te praten over de negatieve reacties vanwege LBT zijn die zij heeft meegemaakt 
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Bijlage 4: Verhalen bij ‘Advies geven’  

Casus 1: Laetitia 

Vorige week kuste ik mijn vriendin in een café. Een groep mannelijke cafégangers begon te schelden en aan 

ons te zitten. Het was echt eng. Ik heb er nog met niemand over gepraat. Ik heb het misschien toch een 

beetje zelf uitgelokt, door te gaan zoenen waar iedereen het kon zien. Maar ik moet er toch vaak aan 

denken. Wat moet ik doen? 

 ...................................................................................................................................................................  

Casus 2: Emma 

Ik werk op een school. Naar aanleiding van een paar vragen heb ik in een vertrouwelijk gesprek met een 

paar leerlingen verteld over mijn transgender verleden. De volgende dag werd ik door een ander groepje 

leerlingen uitgescholden en bekogeld met blikjes. De dagen daarna ging het verder. Ik twijfel of ik het aan 

collega’s moet vertellen. Ik schaam me enigszins, merk ik: ik dacht altijd dat ik er altijd wel vrouwelijk genoeg 

uitzag maar ze herkennen mij toch als ‘anders’. Het voelt een beetje als mijn eigen schuld of zo. Ik ben 

immers open geweest. 

 ...................................................................................................................................................................  

Casus 3: Jannie 

Pas werd ik in een winkelcentrum bij mij in de buurt uitgescholden door een groepje jongeren voor ‘pot’. Een 

jongen versperde mij de doorgang. Ik heb die jongen een duw gegeven en toen stompte hij mij. Ik heb terug 

geschopt en daarna ben ik weggerend. Ik kan niet naar de politie gaan; ik heb hem immers zelf geduwd en 

geschopt. Ik heb het niet aan mijn vriendin verteld; ze is banger uitgevallen dan ik en straks durft ze niet 

meer naar het winkelcentrum. Toch baal ik ervan. Ik ben nu toch op mijn hoede in mijn eigen buurt: dat is 

toch te gek voor woorden? 

 ...................................................................................................................................................................  

Casus 4: Sandra 

Twee weken geleden ging ik met de bus naar een vriendin toe. Ik voelde me al ongemakkelijk: de vorige 

keer dat ik in de bus zat werd er nog “omgebouwde” en “travestiet” gefluisterd toen ik instapte. Nu bleef het 

stil totdat er zes tienermeiden instapten. Ze liepen naar achteren tot het midden en een begon gelijk te 

giebelen, waarbij ze snel na elkaar omkeken naar mij en dan lachen. De brutaalste van hen draaide zich half 

om en gaf commentaar. “Volgens mij is het een pruik”, “ik zie baardharen”, “wat ziek” was duidelijk hoorbaar. 

De medereizigers leken er niet te zijn en keken weg uit het raam. Ik ben zo snel mogelijk uit de bus gestapt, 

ook al was ik er nog lang niet. Ik reis nu niet meer met het openbaar vervoer maar dat is erg lastig want nu 

moet ik een lange fietstocht maken als ik naar die vriendin wil. Maar ik ga echt de bus niet meer in. Wat moet 

ik doen? 

 ...................................................................................................................................................................  

Casus 5: Else 

Ik stond laatst in een vrouwenkroeg met een groepje vriendinnen te praten. Er kwam een vrouw bijstaan, 

een bekende van iemand. Zij vroeg aan mij waarom ik hier was. Ik heb gezegd dat ik al jaren in deze kroeg 

kom. De vrouw keek boos en zei tegen mij dat ik hier niet hoorde. “Je kan zo zien dat jij een man bent, dus jij 

hoort hier niet.” Ik heb gezegd dat ik deze opmerkingen zeer onplezierig en onfatsoenlijk vind. De vrouw trok 

haar wenkbrauwen op, zei nogmaals dat ik niet thuishoorde in deze kroeg en liep weg. Mijn vriendinnen 

hebben het helaas niet gehoord. Ze konden het haast niet geloven. Ik ben uit het veld geslagen een luchtje 

gaan scheppen. Nu sta ik niet meer op mijn gemak in mijn eigen vertrouwde kroeg! Ik voel me er niet meer 

fijn, niet welkom. En dat terwijl ik hier al jaren kom! Wat kan ik hieraan doen? 
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Bijlage 5: Achtergrondinformatie voor thuiswerkopdracht  

Deze onderstaande informatie staar verkort op: http://www.coc.nl/doe-aangifte  

 

 

Geweld tegen vrouwen is een wereldwijd probleem. Nederland is gelukkig een land waar geweld 

tegen vrouwen streng afgekeurd wordt. Toch komt het ook in Nederland nog voor dat vrouwen het 

slachtoffer worden van geweld omdat ze vrouw zijn. 

 

Als lesbische of bi vrouw en ook als transvrouw of vrouw met een transgender verleden, loop je soms 

extra risico. Je kunt soms te maken krijgen met agressie of geweld omdat de dader denkt of weet dat 

jij lesbisch, bi en/of trans bent of een transgender verleden hebt. We noemen dit anti-lesbisch, bi en 

transgeweld: afgekort anti-LBT geweld. 

 

Via deze informatie lees je wat dit is, hoe vaak dit voorkomt en wat je kunt doen om je eigen veiligheid 

zoveel mogelijk te beschermen. 

 

 

 

 
 
 
Vormen van geweld 
 

Lesbische en biseksuele vrouwen, transvrouwen en vrouwen met een transgender verleden kunnen 

met verschillende vormen van anti-LBT geweld te maken krijgen. Zo worden vrouwen gepest omdat 

ze lesbisch, bi en/of trans zijn of een transgender verleden hebben. Je kan op verschillende manieren 

gepest worden. 

Voorbeelden van niet-strafbaar geweld zijn: 

 Roddels die over je verspreid worden. 

 Uitgelachen worden. 

 Flauwe grappen die over je gemaakt worden. 

 Vervelende opmerkingen krijgen, zoals een man die jou en je vriendin vraagt of hij mee mag doen. 

 

Voorbeelden van strafbaar geweld: 

 Uitgescholden worden. 

 Bedreigd worden: zowel mondelinge bedreigingen als bedreigd worden met een wapen is 

strafbaar. 

 Achterna worden gezeten of de weg versperd worden, bijvoorbeeld met een auto of scooter. 

Kern van de boodschap 

 Geweld en discriminatie tegen vrouwen 

omdat ze lesbisch, bi of transgender zijn, 

komt helaas nog steeds veel voor. 

 De meeste vormen van geweld en 

discriminatie zijn strafbaar. 

 Met de politie kan je overleggen over of 

je melding of aangifte wil doen. 

 Geweld en discriminatie zijn niet 

normaal. 

http://www.coc.nl/doe-aangifte
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 Je eigendommen (bijvoorbeeld je auto, fiets, brievenbus of voordeur) worden expres vernield of 

stuk gemaakt. 

 Ongewenste aanrakingen (seksuele intimidatie). Bijvoorbeeld een hand op je billen, vastgepakt 

worden of in je kruis gegrepen worden. 

 Fysiek geweld. Bijvoorbeeld bekogeld worden, geschopt of geslagen worden. 

 Stelselmatig worden lastig gevallen (stalking). 

 

Agressie of geweld kan komen van bekende en onbekende daders. Het kan overal voorkomen maar 

plekken die vaker naar voren komen uit onderzoek, zijn: 

 In je eigen woonwijk: de daders zijn anderen uit de wijk: bijvoorbeeld een groepje jongeren of 

kinderen uit de straat  

 Op straat, in een winkelcentrum of tijdens of na het uitgaan: de daders zijn onbekenden 

 Op het werk: de daders zijn collega’s of klanten 

 Op school: de daders zijn medescholieren of studenten 

 Thuis: de daders zijn familieleden, huisvrienden of partners 

 

 

  

Of het geweld nou 

strafbaar is of niet: 

het is niet normaal! 
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Joyce is uit geweest in een queercafé in 

Amsterdam. Ze stapt op de fiets om naar 

huis te gaan, als ze een scooter achter 

zich aan hoort komen rijden. Ze wordt 

door de jongens op de scooter 

klemgereden. De jongens beginnen met 

schelden en voordat ze het weet, werd ze 

geslagen tegen haar hoofd en viel haar 

bril af. Na deze klap volgt er nog een 

klap, waarna ze vervolgens weet te 

vluchten en snel naar huis fietst. 

Henrieke haar ouders accepteren niet dat 

zij biseksueel zij. Als Henrieke gezien is 

hand-in-hand met een meisje, slaat en 

schopt haar vader haar. Henrieke wordt 

een week lang opgesloten in haar kamer 

en mag die week niet naar school. 

Jenny is op stap met een groep lesbische 

en bi vriendinnen. In de kroeg komt een 

groep mannen dicht om hen heen staan. 

Zij beginnen allerlei vragen over seks te 

stellen en seksueel getinte opmerkingen 

te maken. Een man slaat ongevraagd zijn 

handen om Jenny haar heupen. 

Sandra stapt in een bus en gaat achterin 

op de achterste rij zitten. Er stapt een 

groep van zes tienermeiden in bij de 

volgende halte. Ze lopen naar achteren 

tot het midden en er begint gelijk 

gegiebel, waarbij ze snel na elkaar 

omkijken naar Sandra en proesten van 

het lachen. De brutaalste twee draaien 

zich half staand om en geven 

commentaar. “Volgens mij is het een 

pruik”, “ik zie baardharen”, “wat ziek” is 

duidelijk hoorbaar. De medereizigers 

lijken er niet te zijn en kijken weg uit het 

raam. Sandra besluit een halte eerder 

dan ze er eigenlijk uit moet, uit de bus te 

stappen. 

Bouchra van 16 heeft verkering met 

Rochelle die bij haar in de klas zit. 

Wanneer ze elkaar een kus geven op het 

schoolplein begint een groep jongens 

vervelende en vieze opmerkingen te 

maken zoals “vieze potten” en “lekker 

geil”. 

Een groep scholieren die vaker voor 

overlast zorgt in de wijk, staat bij Tamara 

en Daisy voor de deur. Ze zijn met een 

grote groep; ongeveer 50. Eén jongen 

staat hard op de deur in te trappen. Zijn 

voetafdruk blijft in de deur staan. 

Josien loopt de collegezaal binnen. Een 

medestudent stoot een andere student 

aan “Kijk daar is die omgebouwde weer”. 

Josien probeert te doen alsof ze het niet 

hoort. Het lachen gaat verder. De 

studenten komen naar Josien toe en 

beginnen haar te duwen. Josien staat op 

en verlaat de collegezaal. Achter haar 

hoort ze: “Als je terugkomt, maken we je 

kapot”. 
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Hoe vaak komt het voor? 
 

Hoe vaak anti-LBT geweld voorkomt, en hoeveel vrouwen dit precies overkomt, is niet bekend. Wel 

hebben verschillende organisaties onderzoek gedaan naar geweld tegen LBT-vrouwen. Uit deze 

onderzoeken is het volgende naar voren gekomen: 

 In 2010 hebben Stichting Onderste Boven en de Universiteit van Amsterdam onderzoek gedaan 

naar de negatieve ervaringen van lesbische en biseksuele vrouwen. Aan 1327 vrouwen werd 

gevraagd of zij in het half jaar daarvoor een negatieve ervaring hebben gehad. De meest 

voorkomende antwoorden waren: 

 nieuwsgierige of vervelende vragen (81%) 

 de indruk dat er wordt geroddeld (72%) 

 het nageroepen worden met schunnige woorden (43%) 

 In 2012 stelde het Sociaal Cultureel Planbureau in een onderzoek vast dat 23% van de lesbische 

en biseksuele vrouwen in het jaar voor het onderzoek vervelende reacties had gehad in de 

openbare ruimte vanwege de eigen seksuele voorkeur. 

 Van de lesbische en bi vrouwen met een vrouwelijke partner zegt 56% deze soms niet aan te 

raken in het openbaar uit angst voor negatieve reacties. Dat blijkt uit SCP onderzoek uit 2012. 

Daarnaast vermijdt 12% van de lesbische en bi vrouwen bepaalde plekken of mensen en gaat 6% 

zich anders gedragen, kleden of bewegen om negatieve reacties te vermijden. 

 Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft in 2012 onderzoek gedaan naar de ervaring van 

transvrouwen en vrouwen met een transverleden: 

 67% van de vrouwen die meedeed aan dit onderzoek heeft ooit een negatieve reactie gehad 

vanwege haar trans-zijn of transverleden. 

 49% van de vrouwen gaf aan dat ze in het jaar voorafgaand aan het onderzoek een negatieve 

ervaring heeft gehad. 

 Het lijkt er op dat transvrouwen het meeste risico lopen op geweld in de periode dat ze in transitie 

zijn. Dat kan komen omdat transvrouwen dan mogelijk meer opvallen. 
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Feiten en fabels over anti-LBT geweld 
 

Soms wordt er in de media een beeld geschetst over anti-LBT geweld dat niet klopt. Hierdoor ontstaan 

er soms misverstanden. Daarom de feiten op een rij: 

 

 Daders zijn altijd allochtonen. NIET WAAR. De daders zijn zowel mensen met een niet-

Nederlandse achtergrond (‘allochtonen’) als met een Nederlandse afkomst (‘autochtonen’). 

 De politie doet niks aan anti-LBT geweld. NIET WAAR. De politie in Nederland heeft de opdracht 

om discriminatie krachtig bestrijden. Je kunt daarom altijd melding of aangifte doen van anti-LBT 

geweld. 

 Slachtoffers zien er heel erg lesbisch, bi of trans uit. NIET WAAR. Slachtoffers zijn zeer divers; er 

is niet een soort slachtoffer. 

 Daders zijn vaak mannen en jongens. WAAR. Er zijn ook vrouwelijke daders, maar mannelijk 

daderschap lijkt vaker voor te komen. 

 Je kunt niet naar de politie als je ‘alleen maar’ bent uitgescholden. NIET WAAR. Als je 

uitgescholden wordt vanwege je seksuele voorkeur of genderidentiteit is dit strafbaar. Je kunt hier 

zeker melding of aangifte van doen bij de politie. 

 De politie kan de dader niet vervolgen als er geen bewijs is. WAAR. Als er geen bewijs is, kan de 

dader niet vervolgd worden, maar het is toch goed om dan melding of aangifte te doen, omdat de 

politie nog wel andere dingen kan doen (zie: ‘Waarom naar de politie’). 

 Als je sterk in je schoenen staat word je geen slachtoffer van anti-LBT geweld. NIET WAAR. Als je 

een krachtige uitstraling hebt, schrikt dit sommige daders af, maar het kan helaas niet voorkomen 

dat je slachtoffer wordt. 

 Sommige daders van anti-LBT geweld hebben eigenlijk weinig tegen LBT’s, maar laten zich 

meeslepen door de groep. WAAR. Daders van anti-homo geweld in de openbare ruimte blijken niet 

extreem anti-homo te zijn, maar laten zich vaak meeslepen door de sfeer en groepsdruk. 

Waarschijnlijk geldt dit ook voor daders van anti-LBT geweld. 

 Geweld of agressie vanwege je seksuele voorkeur of genderidentiteit komt vooral voor op straat. 

NIET WAAR. Juist ook op school, op het werk en thuis kan er geweld of agressie voorkomen. Denk 

bijvoorbeeld aan klasgenoten, een collega, een broer of ex-partner die jouw seksuele voorkeur of 

genderidentiteit niet kan accepteren. 
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Als je te maken krijgt met anti-LBT geweld 
 

1. Zorg dat je zelf zo snel mogelijk in veiligheid brengt. 

2. Gebruik niet zomaar geweld terug; de situatie kan hierdoor escaleren (zie toelichting). 

3. Spreek indien mogelijk direct een specifieke omstander aan en vraag om hulp. Spreek niet de hele 

groep aan, mensen weten dan niet goed of ze wel of niet moeten reageren. 

4. Check indien mogelijk of er politie in de buurt is: 

 Als dat het geval is: direct aanspreken en vragen om hulp. 

 Als dat niet het geval is: 112 bellen. 

5. Probeer indien mogelijk het signalement te onthouden van de dader: 

 Schrijf het op papier of zet het in je telefoon als je weer in een veilige omgeving bent. 

 Denk bijvoorbeeld aan het aantal daders, hun kleding, uiterlijk etc. 

6. Probeer indien mogelijk details van de aanval te onthouden: 

 Hoe laat en waar het incident plaats vond. 

 Als de daders iets hebben geroepen, noteer dit. 

7. Als je denkt dat het gaat om een strafbaar feit, doe dan zo spoedig mogelijk melding of aangifte bij 

de politie:  

 Schrijf het op! Neem mee wat je hebt opgeschreven 

en vertel dit aan de politie. 

 Benoem discriminatie! Benoem expliciet dat je denkt 

dat het gaat om een anti-LBT incident. 

 Overleggen kan! Je kan alleen aangifte doen van 

strafbare feiten. Weet je niet zeker of wat jou is 

overkomen daadwerkelijk strafbaar is? Neem dan 

contact op met de politie om te overleggen of je 

aangifte kan doen. 

 Vraag eventueel om een vrouwelijke en/of LBT 

vriendelijke agent Je kunt vragen om een 

politieagent die ervaring heeft met anti-LBT geweld 

of een agent van Roze in Blauw. Ook kun je vragen 

om je verhaal te doen bij een vrouwelijke agent. 

 Ga niet alleen: neem eventueel iemand mee die je 

kan steunen tijdens het proces. 

 Indien nodig: Roze in Blauw! Soms kan het 

voorkomen dat je je niet gehoord voelt of de zaken 

niet verlopen zoals zou moeten. Neem dan contact op met Roze in Blauw: het LHBT netwerk 

van de politie Amsterdam. Telefoon 0900-8844. 

 Mogelijkheden om anoniem aangifte te doen / meld misdaad anoniem. 

8. Maak melding bij het Anti-discriminatie bureau bij jou in de regio. Ga voor meer informatie naar 

www.discriminatie.nl. 

 
  

Is een het goed idee om een 

grap terug te maken of in het 

geval van fysiek geweld, jezelf 

fysiek te verdedigen? Uit 

onderzoek van MOVISIE (2009) 

bleek dat dit meestal geen goed 

idee is. De kans is dan groot dat 

het geweld escaleert. Dit is 

enkel effectief in het geval dat je 

hierdoor kunt vluchten of dat de 

dader zich in het nauw gedreven 

voelt, bijvoorbeeld omdat er veel 

omstanders zijn die jouw kant 

kiezen. 

http://www.discriminatie.nl/
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Waarom naar de politie? 
 

Vaak zijn vrouwen terughoudend in het melden van geweld. Je denkt dat het niet belangrijk is, dat 

geweld niet valt te bewijzen, dat geweld melden geen verschil zal maken of dat de politie niets met de 

melding doet. Bij LBT vrouwen speelt mee dat ze een dikke huid hebben. Als ze iets vervelends 

meemaken dan wordt er al snel gedacht: ‘dit hoort er nou eenmaal bij’. Maar: geweld hoort er 

helemaal niet bij. Om geweld tegen vrouwen aan te pakken is het belangrijk dat incidenten worden 

gemeld. 

 

De politie kan het volgende doen voor als je slachtoffer bent geworden: 

 Bij voldoende bewijs de dader strafrechtelijk vervolgen. 

 Extra surveilleren op plekken waar veel anti-LBT geweld plaats vindt. 

 Een agent(e) in gewone kleding (niet in uniform) kan op de plek waar veel geweld voorkomt, 

bijvoorbeeld haar vrouwelijke partner kussen of hand-in-hand lopen en zodra hier dan met agressie 

op gereageerd wordt door anderen, de daders oppakken. 

 Het registreren en opnemen in de statistieken: zo wordt inzichtelijk hoe vaak anti-LBTgeweld 

voorkomt, waardoor het beter kan worden aangepakt. 

 

 

 

 

 

Melding of aangifte? 
 
Aangifte 

Als je slachtoffer bent geworden van anti-LHBT geweld, dan kan je hier aangifte van doen. Door 

aangifte te doen, stel je de politie op de hoogte van wat er is gebeurd. Ook geef je hiermee aan dat je 

wilt dat de dader wordt vervolgd. Als er genoeg informatie beschikbaar is, zal de politie een onderzoek 

starten. Naar aanleiding van dit onderzoek is het mogelijk dat de dader wordt vervolgd en kan je 

eventueel de schade op de dader verhalen. Hiernaast kan de informatie die je geeft tijdens de aangifte 

heel nuttig zijn voor de politie. Zo kan de politie bijvoorbeeld op bepaalde plekken in jouw wijk vaker 

surveilleren. 

 

Wil je (nog) geen aangifte doen? 

Dan kan je een melding maken bij de politie. Met een melding stel je de politie op de hoogte van wat 

er is gebeurd. De politie zal na een melding geen onderzoek instellen, tenzij het om heel ernstige 

feiten gaat die gemeld worden. Toch kan een melding heel nuttig zijn. Allereerst omdat de politie ook 

de informatie uit meldingen gebruikt om preventief te werk te gaan. Mocht je op een later moment nog 

een melding of aangifte doen, dan wordt er rekening mee gehouden dat je al eerder een melding hebt 

gemaakt. 
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Hoe kan ik een melding of aangifte doen? 
 

 Als je een melding of aangifte wilt doen, dan kan dat op elk willekeurig politiebureau in Nederland. 

Ook kun je eerst contact opnemen met het telefoonnummer 0900-8844 (lokaal tarief).* 

 Met de politiemedewerker kan je bespreken op welke manier je het beste aangifte of melding kan 

doen. 

 Als deze medewerker je adviseert om op het politiebureau aangifte te doen kan je direct een 

afspraak maken voor een intakegesprek. Na dat intakegesprek moet dan blijken of jouw zaak voor 

aangifte in aanmerking komt. Tijdens dat gesprek wordt je uiteraard ook nog eens geadviseerd 

over jouw zaak. 

 Als je een melding doet die heel ernstig is, kan het echter wel zo zijn dat de politie zelf het initiatief 

neemt om de zaak te onderzoeken. In dat geval kan het zijn dat je als getuige wordt gehoord. In 

bepaalde gevallen kan dat beperkt anoniem. Dan hoeft bijvoorbeeld niet jouw adres vermeld te 

worden in het proces-verbaal. 

 Als je in of in de omgeving van Amsterdam woont, kun je ook contact opnemen met iemand van 

het netwerk Roze in Blauw. Bel dan 020-5595385 of mail: rozeinblauw@amsterdam.politie.nl. In 

dat geval krijg je meteen een medewerker aan de lijn die zelf LHBT is, dan wel hier veel affiniteit 

mee heeft. 

 Woon je in een ander deel van het land, dan kan je altijd vragen of je het intakegesprek met 

iemand uit het Roze in Blauw kunt voeren, dan wel dat er iemand bij is die zelf LHBT is. Meer 

informatie kan je ook lezen op www.politie.nl/melden* Teksttelefoon voor doven: 0900-1844 (lokaal 

tarief). 

 

  

mailto:rozeinblauw@amsterdam.politie.nl
http://www.politie.nl/melden
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Bij welke organisaties behalve de politie kan ik nog meer terecht? 
 

 Heb je te maken (gehad) met een situatie van geweld in de privésfeer? Dan kun je terecht voor 

informatie, hulp en advies bij een Steunpunt Huiselijk Geweld in jouw regio. Kijk op 

www.vooreenveiligthuis.nl. Je kunt ook aangifte hiervan doen. Kijk daarvoor op 

www.politie.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld. 

 Ben je het slachtoffer geworden van een (gewelds)misdrijf? Dan kun je terecht bij Slachtofferhulp. 

Kijk op www.slachtofferhulp.nl. 

 Een veilig thuis: Ben je slachtoffer geworden van een incident waarbij sprake was van 

discriminatie? Dan kun je behalve bij de politie ook terecht bij een antidiscriminatiebureau in jouw 

regio. Kijk op: https://www.discriminatie.nl/antidiscriminatiebureaus. 

 Veiligheid in de buurt: Heb je last van buurtbewoners die moeilijk doen over jouw seksuele 

voorkeur en/of genderidentiteit? Het is dan aan te raden om contact op te nemen met bijvoorbeeld 

een sociaal wijkteam in jouw buurt of een buurtregisseur. Zijn die er niet? Dan kun je vaak terecht 

bij een (andere) opbouwwerker, sociaal of maatschappelijk werker in jouw buurt. Bespreek 

eventueel de mogelijkheden van jouw buurt met de politie of de huisarts. 

 Veiligheid op school: Zijn er medeleerlingen die vervelend doen vanwege jouw seksuele voorkeur 

of genderidentiteit? Laat dit dan weten aan je mentor, een leerlingenbegeleider, 

vertrouwenspersoon of schoolmaatschappelijk werker. Zij kunnen met je meedenken over wat je 

hier aan kan doen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

http://www.vooreenveiligthuis.nl/
http://www.politie.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld
http://www.slachtofferhulp.nl/
https://www.discriminatie.nl/antidiscriminatiebureaus
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Bijlage 6: Instructies bij ‘That’s what friends are for’  

Casus Karin 

 

Karin gaat iedere week met een groepje vriendinnen stappen of andere leuke dingen doen. Vanavond 

zitten ze in een café. Karin heeft gisteren iets vervelends meegemaakt en wil haar vriendinnen dit 

vertellen, maar vind het erg moeilijk. 

 

Het voorval 

Karin kuste haar vriendin in een (hetero)kroeg. Een man begon allerlei seksuele opmerkingen te 

maken in de trant van “spannend”, “sexy” en: “mag ik meedoen?” Karin en haar vriendin reageerden 

hier niet op. Op een gegeven moment kreeg Karin er genoeg van en riep tegen de man dat hij op 

moest houden. Toen begon de man aan Karin te zitten en vervolgens pakte hij het gezicht van de 

vriendin van Karin vast en duwde zijn tong in haar mond naar binnen. De vriendin maakte zich los en 

ze zijn zo snel mogelijk weggegaan. 

 

Karin wil dit voorval bespreken met haar vriendinnen. Ze twijfelt over hoe ze dit moet doen. Ze voelt 

zich schuldig, omdat zij iets tegen de man heeft gezegd. Ze wil ook niet te moeilijk doen over het 

incident, ze wil niet overkomen als een zeur. En ze vindt het ook dom van zichzelf dat ze haar vriendin 

kuste in een heterokroeg: was dat niet vragen om problemen? 

 

Instructie vriendinnen 

De eerste keer wordt het rollenspel zo gespeeld dat de vriendinnen van Karin heel slecht reageren. 

De tweede keer reageren de vriendinnen iets minder slecht. 

De derde keer reageren de vriendinnen van Karin goed. 

 

Instructie Karin  

Karin begint heel aarzelend met het verhaal; ze weet niet goed waar ze moet beginnen. Ze vertelt 

meer wanneer ze daartoe aangemoedigd wordt door haar vriendinnen. 

 

 ....................................................................................................................................................................  

 

Casus Mirjam 

 

Mirjam gaat iedere week met een groepje vriendinnen stappen of andere leuke dingen doen. Deze 

week maken ze een lange wandeling. Ze pauzeren voor de lunch aan een picknicktafel. Mirjam heeft 

afgelopen week iets vervelends meegemaakt en wil haar vriendinnen dit vertellen, maar vindt het erg 

moeilijk. 

 

Het voorval 

Mirjam, een verzorgende, wast elke morgen Sarah, die zwaar lichamelijk gehandicapt is, 13 jaar, 

pienter, met een moeilijke spraak. 

Sarah heeft via roddels in haar klas gehoord dat Mirjam ‘een omgebouwde vent’ is en wil niet meer 

door haar gewassen worden. Mirjam vraagt een collega om haar te vervangen. In de koffiepauze zegt 

een vrouwelijke collega dat ze Sarah wel snapt, en dat Mirjam haar maar niet meer moet wassen. De 

leidinggevende besluit dat Mirjam Sarah niet meer verzorgt onder het motto ‘de klant is koning’. 

Mirjam baalt van het gebrek aan steun op haar werk, maar durft niks te zeggen omdat ze bang anders 

haar baan kwijt te raken. 
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Mirjam wil dit voorval bespreken met haar vriendinnen. Ze twijfelt over hoe ze dit moet doen. Ze praat 

er niet vaak over, omdat ze probeert zo veel mogelijk ‘onder de radar’ te leven. Bovendien vinden ze 

het op het werk gewoon dat iemand haar kan weigeren om haar geschiedenis. 

 

Instructie vriendinnen 

De eerste keer wordt het rollenspel zo gespeeld dat de vriendinnen van Mirjam heel slecht reageren. 

De tweede keer reageren de vriendinnen iets minder slecht. 

De derde keer reageren de vriendinnen van Mirjam goed. 

 

Instructie Mirjam 

Mirjam begint heel aarzelend met het verhaal; ze weet niet goed waar ze moet beginnen. Ze vertelt 

meer wanneer ze daartoe aangemoedigd wordt door haar vriendinnen. 
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Bijlage 7: Verhalen bij ‘Wat zou je doen?’ 

Op het werk (1) 

Stel je voor, je bent op een borrel van het werk. Je staat gezellig te praten met een directe collega met 

wie je goed overweg kunt. Dan hoor je een groepje collega’s van een andere afdeling over de 

Gaypride praten, die zojuist is geweest. Een van de mannen zegt: “Prima hoor, dat iemand homo is, 

maar ik hoef dit echt niet zien. Ik vind het een vieze toestand.” Een vrouw gaat verder: “Als je wil dat 

anderen je accepteren, moet je gewoon normaal doen. En niet al dat rare gedoe. Het is toch bizar dat 

zoiets gewoon op tv komt? Er kijken ook kinderen hoor.” Dan stoot een andere vrouw haar aan en 

fluistert haar wat in haar oor. De hele groep zwijgt nu. De vrouwen kijken jouw kant op. Een man 

verbreekt het stilzwijgen en zegt: “Ja sorry hoor, het was niet persoonlijk bedoeld, maar je moet toch 

toegeven dat zoiets niet normaal is?” 

 

Opties: 

A.) Je geeft geen antwoord, draait je om en gaat met iemand anders in gesprek. 

B.) Je geeft een gevat en scherp antwoord terug. 

C.) Je gaat serieus het gesprek aan met het groepje over LHBT-emancipatie. 

D.) Je zoekt steun bij de directe collega met wie je goed overweg kan. 

E.) Je wordt boos. 

F.) Iets heel anders … 

 

Op het werk (2) Specifiek voor transvrouwen/vrouwen met een transgenderverleden 

Stel, je hebt een vergadering op je werk. Twee collega’s uit een ander team praten over een 

documentaire over transgenders die op tv was. Een collega uit jouw eigen team weet van jouw 

transgenderverleden en zegt hardop: “Nou Annemarie, hoe vind jij zélf zo’n documentaire over 

transgenders?” Iedereen kijkt jou verbaasd aan. Je hebt alleen aan je directe collega’s over je 

verleden verteld; niet aan de collega’s uit de andere teams. Dan begint de vergadering en er is geen 

tijd meer om dit te bespreken. In de pauze zie je de collega staan die de vraag stelde (en je mogelijk 

heeft geout). 

 

Opties: 

A.) Je gaat niet naar de collega toe en negeert deze zoveel als mogelijk. 

B.) Je gaat naar de collega toe en geeft met humor aan dat die vraag niet oké was. 

C.) Je gaat naar de collega toe en gaat serieus het gesprek aan waarin je uitlegt waarom de vraag 

niet oké was. 

D.) Je praat er eerst over met een andere collega van wie je weet dat zij begrijpt hoe vervelend dit 

soort dingen zijn. 

E.) Je gaat naar de collega toe en wordt boos. 

F.) Iets heel anders … 

 

In een restaurant 

In een restaurant loop je het damestoilet in. Er staan twee vrouwen hun handen te wassen bij de 

wasbakken. Net op het moment dat je deur van de wc wilt opendoen, zegt een van de twee vrouwen: 

“Zeg ho eens even, heb jij je niet vergist? Dit is de damestoilet hoor. Wegwezen.” 

 

Opties: 

A.) Je zegt niks en gaat gewoon naar de wc. 

B.) Je probeert zo gevat mogelijk te antwoorden en gaat daarna gewoon naar de wc. 
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C.) Je stelt de vrouwen de vraag of ze hebben nagedacht over wat hun opmerking teweeg kan 

brengen. Je gaat serieus het gesprek aan met als doel hen uit te leggen dat de opmerking niet 

door de beugel kan. 

D.) Je geeft na je bezoek bij het personeel van het restaurant aan dat deze twee vrouwen zich 

misdroegen. 

E.) Je wordt boos op de twee vrouwen. 

F.) Iets heel anders … 

 

Op vakantie 

Je bent met je vriendin of vrouw op vakantie in een Zuid-Europees land. Jullie gaan samen wat 

drinken op het terras. Er komt een man bij jullie aan het tafeltje zitten. Hij vraagt of jullie een man of 

een vriend hebben. Jij en je vriendin/vrouw vertellen dat jullie een stel zijn. De man doet allerlei 

seksuele voorstellen: zouden jullie niet mee willen naar zijn hotelkamer? Jij en je vriendin/vrouw 

besluiten weg te lopen. Als jij hem ’s avonds in het hotel alleen tegen komt, legt hij een hand op je 

billen en fluistert hij dat hij je zo meteen komt opzoeken. 

 

Opties: 

A.) Je gaat zo snel mogelijk terug naar je hotelkamer en probeert er niet meer aan te denken. 

B.) Je probeert zo gevat mogelijk aan te geven dat hij ver uit je je buurt moet blijven. 

C.) Je gaat zo snel mogelijk terug naar je hotelkamer maar je gaat de volgende dag samen met je 

vriendin/vrouw serieus het gesprek aan om aan te geven dat zijn gedrag niet oké is. 

D.) Je zoekt de manager of eigenaar van het hotel op en vertelt wat er gebeurd is. 

E.) Je wordt boos op hem. 

F.) Iets heel anders … 

 

Op een verjaardagsfeestje 

Je bent op de verjaardag van je tante. Er zijn nog niet veel andere familieleden of mensen die je kent, 

dus je probeert aansluiting te zoeken. Een vriendin van je tante vertelt over haar vakantie. Als je zelf 

vertelt dat je samen met je vrouw en kinderen naar Frankrijk gaat, valt ze even stil. Dan zegt ze: “Mag 

ik wat vragen? Hoe hebben jullie eigenlijk die kinderen gekregen? Ik bedoel, het zal vast niet op de 

normale manier zijn gegaan. Of wel? Ja, ik vraag me dat altijd af. En zijn het wel jouw echte 

kinderen?” 

 

A.) Je excuseert je omdat je net naar de wc wilde gaan. Na het toiletbezoek ga je ergens anders 

zitten. 

B.) Je geeft een gevat antwoord terug en beëindigt het gesprek. 

C.) Je vraagt aan de vrouw waarom ze dit wil weten. Je doel is haar duidelijk te maken dat de vraag 

enigszins ongepast is. 

D.) Je kijkt naar je tante in de hoop dat zij er wat van zegt. 

E.) Je wordt boos op de vrouw die de vraag stelde. 

F.) Iets heel anders … 

 

In de buurt: Specifiek voor lesbische en bivrouwen 

Aan het eind van de straat waarin je woont, zit een groepje jongeren op een bankje. Een paar van hen 

kent je: eentje is je buurmeisje van 14. Je hoort een jongen tegen haar zeggen: “Hé, dat is toch die 

lesbi die naast jou woont?” Meteen roepen een paar meisjes: “Getver” en: “Bah”. Je buurmeisje 

antwoordt niet, maar de jongen begint al te roepen: “Hé, vieze lesbi!” De groep lacht. Een meisje 

roept: “Als je aan mij komt, maak ik je kapot.” De groep lacht nog harder. Je loopt voorbij en zegt niks. 

Als je thuis komt, staat er met stoepkrijt voor je deur “potten”. 
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Opties: 

A.) Je doet niks er mee. Je maakt de stoep schoon. Negeren is het beste. 

B.) Je maakt de stoep schoon. Je neemt je voor de volgende keer dat je de groep ziet een gevatte 

opmerking terug te maken. 

C.) Je belt aan bij de buren, de ouders van het meisje, vertelt over het voorval en gaat het gesprek 

aan over het gedrag van de jongeren. 

D.) Je maakt een foto ervan en belt de wijkagent om het voorval te melden en advies te vragen. 

E.) Je belt boos aan bij de buren. 

F.) Iets heel anders … 

 

In de buurt: Specifiek voor transvrouwen/vrouwen met een transgender verleden 

Op het eind van de straat waarin je woont, zit een groepje jongeren op een bankje. Een paar van de 

jongeren kent je. Eentje is je buurmeisje van 14. Je hoort een jongen tegen haar zeggen: “Hé, dat is 

toch die omgebouwde die naast jou woont?” Meteen roepen een paar meisjes: “Getver” en: “Bah”. Je 

buurmeisje antwoordt niet, maar de jongen begint al te roepen: “Hé, vuile flikker!” De groep lacht. Een 

meisje roept: “Heb je nog een piemel?” De groep lacht nog harder. Je loopt voorbij en zegt niks. Als je 

thuiskomt, staat er met stoepkrijt voor je deur “flikker”. 

 

Opties: 

A.) Je doet er niks mee. Je maakt de stoep schoon. Als het doorgaat, ga je overwegen om te 

verhuizen. 

B.) Je maakt de stoep schoon. Je neemt je voor de volgende keer dat je de groep ziet een gevatte 

opmerking terug te maken. 

C.) Je belt aan bij de buren, de ouders van het meisje, vertelt over het voorval en gaat het gesprek 

aan over het gedrag van de jongeren. 

D.) Je maakt een foto ervan en belt de wijkagent om het voorval te melden en advies te vragen. 

E.) Iets heel anders … 

 

Op straat Specifiek voor lesbische vrouwen en bivrouwen 

Stel je voor, je loopt ‘s avonds met je vriendin/vrouw/partner door de binnenstad van een grote stad op 

weg naar het station. Een groepje jongens ziet jullie lopen en begint te roepen: “Hé potten, gaan jullie 

beffen?” De andere jongens lachen. Een andere jongen doet er een schepje boven op: “Hé, wij willen 

meedoen!” 

 

Opties: 

A.) Jullie zeggen niks terug en lopen zo snel mogelijk door. 

B.) Je probeert een zo gevat mogelijk antwoord terug te geven en dan door te lopen. 

C.) Je gaat serieus het gesprek aan met de jongens om aan te geven dat je respectvol met elkaar 

hoort om te gaan. 

D.) Je checkt of er politie of stadswacht in de buurt is om daar aan te geven wat er gebeurd is. 

E.) Je wordt boos op de jongens. 

F.) Iets heel anders … 
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Bijlage 8: Instructies bij ‘Let’s talk about it’ 

Rollenspel 1 

 

Rol A 

Jessica heeft op haar werk iets vervelends meegemaakt. Een collega hoorde van een andere collega 

dat ze lesbisch/bi/trans is of een transverleden heeft. De collega doet nu erg vervelend en maakt 

grapjes ten opzichte van andere collega’s. Het gaat iedere keer een stapje verder. Jessica is bang dat 

het hier niet bij blijft. Jessica zit met haar leidinggevende in de trein voor een gezamenlijke afspraak. 

Het is niet druk in de trein. Dit zou een mooi moment zijn om het aan te kaarten. 

 

Rol B 

Je bent de leidinggevende van Jessica. Je vindt haar een uitstekende werknemer. Je weet verder niet 

veel van haar. Jullie zitten samen in de trein. Het is niet druk in de trein. 

Je houdt niet van pesten op de werkvloer. Als je hiervan afweet, ben je het type dat ingrijpt. 

 

 ....................................................................................................................................................................  

 

Rollenspel 2 

 

Rol A 

Emine kwam gisterenavond uit een gaykroeg. Toen ze haar fiets wilde pakken, werd ze uitgescholden 

voor “vieze pot”. Er kwamen een paar jongens op haar af en toen Emine zei dat ze weg moesten 

gaan, kreeg ze een klap tegen haar hoofd en een trap. Toen is ze snel op haar fiets gestapt en 

weggereden. 

Emine staat nu bij de balie van de politie. Ze wil dat die jongens gepakt worden, maar vraagt zich af of 

de politie echt wat kan doen. 

 

Rol B 

Je bent politieagent. Je probeert je werk zo goed mogelijk te doen. Van het feit dat geweld voorkomt 

vanwege seksuele voorkeur of genderidentiteit, ben je je weinig van bewust. Je bent zelf hetero en 

niet trans en je staat niet zozeer bij die dingen stil. Wel wil je mensen zo goed mogelijk helpen en 

neem je je baan serieus. 
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Bijlage 9: Instructies bij ‘Hoge status’ 

Uit: Boer, A. de (2010) Podium Power: Het maken van een voorstelling als dramatherapeutisch middel 

om te werken aan zelfvertrouwen. Utrecht: Hogeschool Utrecht. 

  

 

Hoge status 

 

De sympathieke 

De sympathieke hoge status heeft een natuurlijk overwicht. Ze bedoelt het goed en gebruikt haar 

status op een positieve manier. Ze heeft niet het gevoel dat ze zich hoeft te verdedigen of te bewijzen. 

Een voorbeeld van de sympathieke hoge status is Sinterklaas. 

Uiterlijke kenmerken: glimlach, vriendelijke ogen, rust in het lichaam, rustige soepele bewegingen. 

 

De arrogante 

De arrogante voelt zich beter dan anderen. Ze is niet geïnteresseerd in anderen en wil vooral van hen 

aandacht krijgen en niet andersom. De arrogante vindt zichzelf fantastisch en is onsympathiek. 

Uiterlijke kenmerken: hoofd omhoog en schuin, van bovenaf naar anderen kijken, dramatische 

bewegingen, handen raken het eigen lichaam aan, bewegingen van anderen (minderen) afgekeerd. 

 

De tiran 

De tiran kijkt naar anderen alsof ze niet meer waard zijn dan een vlieg. Ze heeft de macht om anderen 

verschrikkelijke dingen aan te doen en zal hier ook niet voor terugdeinzen als haar iets dwarszit. 

Uiterlijke kenmerken: dodelijke blik in de ogen, ferm rechtop, staccato bewegingen, van bovenaf naar 

mensen kijken, veel ruimte innemen. 

 

De leider 

De leider gebruikt haar hoge status om anderen te enthousiasmeren en mee te laten gaan in haar 

visie. De leider is gericht op anderen, vooral om anderen naar zich toe te trekken en dit lukt door haar 

hoge status ook. 

Uiterlijke kenmerken: actieve lichaamshouding, stralende blik in de ogen die mensen recht aankijkt, 

activerende armbewegingen. 
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Bijlage 10: Stellingen bij ‘Van 1 tot 10’  

 Ik ben altijd open over dat ik een LBT-vrouw ben. 

 

 Ik voel me ongemakkelijk als andere LBT-vrouwen zich erg profileren met hun LBT-zijn. 

 

 Ik probeer niet te veel stil te staan bij vervelende reacties op mijn seksuele voorkeur of 

genderidentiteit. 

 

 Ik vind de druk om zo ‘gewoon mogelijk’ te doen als LBT-vrouw onderdrukkend. 

 

 LBT-vrouwen proberen nog te vaak te voldoen aan de normen van hetero’s en niet-transgenders.  

 

 Ik denk dat het ook aan jezelf ligt als je te maken krijgt met agressie of geweld vanwege je 

seksuele voorkeur of genderidentiteit. 

 

 Ik denk wel eens: “Was ik maar hetero”  of “Was ik maar cis/niet-trans”. 

 

 Ik merk wel eens dat LBT’s onderling ook druk uitoefenen op elkaar om je aan te passen aan de 

meerderheid (cisgender/hetero). 

 

 Ik heb geen zin om mij aan te passen aan wat de meerderheid heeft bepaald wat wel of niet 

‘gewoon’ of ‘normaal’ is. 
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Bijlage 11: Roze hulpverlening 

In Nederland zijn er vijf eerstelijnsorganisaties die gespecialiseerd zijn in het bieden van 

ondersteuning en hulp op het terrein van seksuele en/of genderdiversiteit. Er zijn daarnaast ook 

diverse vrijgevestigde psychologen en therapeuten die zich hierin gespecialiseerd hebben. Deze zijn 

te vinden via www.rozehulpverlening.nl. 

 

Eerstelijnsorganisaties: 

 

Transvisie Zorg 

Transvisie Zorg is een landelijke organisatie – gevestigd in Amsterdam – die psychologische en 

psychosociale hulpverlening biedt aan mensen met genderidentiteitsvragen en hun omgeving. Er 

wordt zowel individuele als groepshulpverlening geboden. Ook adviseert en begeleidt Transvisie Zorg 

professionals en scholen die te maken hebben met een genderdysfore leerling of cliënt. 

Meer info: Transvisiezorg.nl 

 

Veilige Haven, Amsterdam 

Veilige Haven biedt ondersteuning aan jongeren, mannen en vrouwen uit multicultureel Amsterdam en 

omstreken die een plek zoeken waar ze terecht kunnen met hun homo-, biseksuele, lesbische of 

transgendergevoelens. Veilige Haven biedt zowel advies en begeleiding als lotgenotencontact. Veilige 

Haven werd in 2007 opgericht door o.a. Schorer en het COC. Sinds 1 mei 2013 wordt Veilige Haven 

uitgevoerd door CentraM en Doras, twee instellingen voor Maatschappelijke Dienstverlening in 

Amsterdam. 

Meer info: veiligehavenamsterdam.nl 

 

Veilige Haven Oost 

Veilige Haven Oost biedt een luisterend oor, informatie, advies, en hulp voor jongeren van 16 tot 25 

jaar die vragen hebben over hun homo-, biseksuele, lesbische of transgendergevoelens. Veilige 

Haven Oost is een initiatief van de gemeente Nijmegen en NIM Maatschappelijk Werk. 

Meer info: veiligehavenoost.nl 

 

Rotterdam V 

Mensen met lesbische, homo- of biseksuele gevoelens kunnen bij Rotterdam V terecht voor coaching 

en kortdurende hulpverlening. Niet alleen individuen, maar ook paren en gezinnen komen voor 

kortdurende therapie in aanmerking. Ook biedt Rotterdam V consultatie, advies en 

deskundigheidsbevordering aan andere hulpverleners en beroepskrachten die met vragen zitten rond 

seksuele diversiteit. 

Meer info: Rotterdamverkeert.nl 

 

COC Haaglanden 

COC Haaglanden biedt psychosociale hulpverlening voor homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, 

biseksuele mannen en vrouwen, hun partners, familieleden en vrienden van alle leeftijden en uit alle 

culturen uit de regio Haaglanden. Het gaat om kortdurende hulpverlening in individuele-, relatie en 

groepsgesprekken. Tevens wordt er advies, informatie en deskundigheidsbevordering gegeven aan 

professionals. 

Meer info: www.cochaaglanden.nl/mw.htm 

  

http://www.rozehulpverlening.nl/
http://www.transvisiezorg.nl/
http://www.centram.nl/
http://www.doras.nl/
http://www.veiligehavenamsterdam.nl/
http://www.veiligehavenoost.nl/
http://www.rotterdamverkeert.nl/
http://www.cochaaglanden.nl/mw.htm
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Bijlage 12: Contactgegevens trainers Bijzonder Sterk  
 

 

Naam trainer  
(op alfabet) 

Beschikbaar in de 
regio:  
(zuid, midden of noord)  

Contact: 
  

Annet de Boer 

Noord-Nederland 
Midden-Nederland Zuid-
Nederland. 

Info@durfdan.nl 

www.durfdan.nl 

www.theaterenzelfvertrouwen.nl 
 

Martine de Boer 
Zuid Nederland 
Midden-Nederland info@mindmix.nl  

Corine van Dun 
Noord-Nederland Midden-
Nederland Zuid-Nederland cvdun@ziggo.nl  

Willemijn da Kampo 
Zuid Nederland Midden-
Nederland  mijntjes@icloud.com  

Nadia Martosatiman-Laiti 
Midden-Nederland  

info@ronatraining.nl  

Geertruid van Oppen 
Noord-Nederland Midden-
Nederland  

vanoppen.geertruid@gmail.com 
www.burovanoppen.nl  

Maaike Schippefelt 
Noord-Nederland Midden-
Nederland  maaiksch@gmail.com  

Ilse Volkstedt 
Noord-Nederland Midden-
Nederland Zuid-Nederland ijvstedt@hotmail.com  

 

mailto:Info@durfdan.nl
http://www.durfdan.nl/
http://www.theaterenzelfvertrouwen.nl/
mailto:info@mindmix.nl
mailto:cvdun@ziggo.nl
mailto:mijntjes@icloud.com
mailto:info@ronatraining.nl
mailto:vanoppen.geertruid@gmail.com
http://www.burovanoppen.nl/
mailto:maaiksch@gmail.com
mailto:ijvstedt@hotmail.com

