
Handreiking LHBT-emancipatie

De drie decentralisaties
Het kabinet zet bij de decentralisaties in op de participatiemaatschappij: zelfredzaamheid, 

inzet van vrijwilligers en mantelzorgers. Door de decentralisaties krijgen de gemeenten 

meer taken. Wat zijn de gevolgen voor de LHBT-emancipatie en welke kansen bieden de 

decentralisaties?



“ De gemeenten krijgen veel meer taken. Op het gebied 

van zorg en welzijn organiseert Nijmegen dat in sociale 

wijkteams. Generalisten werken lokaal, maar kunnen 

specialisten oproepen. “Een mens bestaat niet uit een 

partje sekse, seksuele oriëntatie, een partje culturele 

achtergrond, enzovoorts. Een mens is een ‘compleet’ 

leven. Wanneer iemand hulp of ondersteuning nodig heeft, 

telt dat complete leven. Aan de keukentafel vragen we 

niet meer wát iemand nodig heeft, maar wíe er belangrijk 

voor iemand is. En zo willen wij de mensen optimaal 

helpen. Specialistische ondersteuning kan in dit verband 

betekenen dat kennis omtrent LHBT’s beschikbaar komt.” 

Wethouder Bert Frings tijdens het zilveren jubileum van de  

Adviescommissie homo-/lesbisch beleid van de gemeente Nijmegen.

In principe brengen de decentralisaties 

gemeenten dichter bij de burgers. Om 

de regie over de uitvoering beter te 

kunnen voeren moeten gemeenten 

proberen vast te stellen wat van iedere 

burger de behoefte aan ondersteuning 

is. Kennis over de situatie van al die 

verschillende burgers is daarbij een 

vereiste. Gemeenten moeten maatwerk 

leveren: specifieke situaties vragen 

om specifieke oplossingen. Daarnaast 

kunnen gemeenten besluiten om een 

aantal algemene voorzieningen te 

treffen, vooral ter preventie. 

De financiën op het gebied van zorg 

en welzijn draagt het rijk over aan de 

gemeenten, die dus voortaan het geld 

verdelen. Maar de veranderingen gaan 

gepaard met forse bezuinigingen. 

Dit heeft ook voor Lesbische, Homo-

seksuele, Biseksuele en Transseksuele 

burgers (LHBT’s) ingrijpende gevolgen. 

Welke rol kunt u als gemeente vervul-

len om de eigen kracht van LHBT-

burgers blijvend te versterken?

De stand van zaken - 
januari 2014

Vier wetten zijn in voorbereiding om het 

hele proces van decentralisatie vorm te 

geven. De invoering van deze wetten is 

voorzien voor 1 januari 2015. Het is de 

vraag of deze datum gehaald kan wor-

den, want er zijn nog de spreekwoorde-

lijke hobbels. Begin 2014 is slechts één 

van de wetten door de Tweede Kamer 

aangenomen (de Jeugdwet). De overige 

wetten liggen nog bij de Raad van 

State. De VNG (Vereniging Nederlandse 

Gemeenten) brak in november 2013 het 

overleg over de invoering van het wets-

voorstel Hervorming Langdurige Zorg 

(decentralisatie AWBZ) af omdat het 

kabinet de AWBZ functie Begeleiding en 

Persoonlijke verzorging aan de zorgver-

zekeraars wil overlaten. 

Ondertussen zijn de meeste gemeenten 

al begonnen met het, al dan niet als pi-

lot, voorbereiden van de uitvoering van 

de decentralisaties. 

Anders organiseren

Sommige gemeenten experimenteren al 

enkele jaren met een nieuwe, minder 

bureaucratische aanpak, gebaseerd op 

de vraag van de burger (en niet meer 

op een algemeen aanbod) met individu-

eel maatwerk. Met individuele burgers 

spreken zij in een ‘keukentafelgesprek’ 

om hun vraag helder te krijgen. 

Deze projecten zijn onder meer bekend 

geworden als Welzijn Nieuwe Stijl en 

De Kanteling. Doelgroepen worden 

afgeschaft en ook de verschillende 

gemeentelijke regelingen en afdelingen 

worden ’ontschot’. Het keukentafel-

gesprek wordt op wijkniveau gevoerd 

door een sociaal wijkteam met daarin 

vertegenwoordigers van verschillende 

disciplines. Zij moeten voldoende 

kennis in huis hebben om in te kun-

nen schatten of de hulpvrager thuis 

kan blijven wonen met voldoende 

ondersteuning van zijn of haar sociaal 

netwerk (familie, buren, vrienden en 

buurtnetwerken). De gemeente helpt 

pas wanneer er geen goede oplos-

sing gevonden wordt, maar kan ook 

algemene maatregelen ter preventie 

nemen. 

Voor de gemeente betekent het dat 

ze nog meer dan voorheen de regie 

moet voeren over een veelheid aan 

maatschappelijke partners: uitvoe-

ringsorganisaties, professionals zoals 

huisartsen, vrijwilligersorganisaties en 

buurtverenigingen. Daarmee gepaard 

gaat een nieuwe manier van sturing: 

niet meer top-down, maar in onderling 

overleg. 

De bekende 9 prestatievelden in de oude 

Wmo verdwijnen. Ze gaan deels op in 

de nieuwe Jeugdwet (prestatieveld 2) 

en de rest wordt vervangen door drie 

hoofddoelen.
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Welke drie hoofdtaken 
heeft/krijgt de gemeente?
• Het bevorderen van de sociale 

samenhang, de mantelzorg 

en vrijwilligerswerk, de 

toegankelijkheid van 

voorzieningen, diensten en 

ruimten voor mensen met een 

beperking, de veiligheid en 

leefbaarheid in de gemeente, 

alsmede voorkomen en 

bestrijden van huiselijk geweld. 

• Het ondersteunen van de 

zelfredzaamheid en de 

participatie van personen met 

een beperking of met chronische 

psychische of psychosociale 

problemen en dit zoveel mogelijk 

in de eigen leefomgeving. 

• Het bieden van beschermd 

wonen en opvang. 

Doelgroepenbeleid gaat vervallen. 

Maar de ervaring leert dat seksuele 

voorkeur en gender-identiteit niet als 

vanzelfsprekend op de agenda komen, 

omdat de meeste mensen en dus ook 

professionals vrijwel automatisch ervan 

uit gaan dat iemand heteroseksueel 

en niet transgender is. LHBT’s moeten 

zelf steeds aangeven dat hun seksuele 

voorkeur en/of gender- identiteit voor 

hen van belang zijn, en veel mensen 

voelen schroom om dat te doen. Onder-

zoek leert ook dat veel roze ouderen 

zich in het reguliere ouderenwerk 

niet herkend voelen, vereenzamen en 

depressief worden. 

Naast de gemeenten komen er ook 

nieuwe actoren: verschillende profes-

sionele aanbieders, maar ook cliënten-, 

vrijwilligers- en burgerorganisaties. In 

deze organisaties zijn seksuele voorkeur 

Waarom is juist nu extra aandacht voor de  
LHBT-burger nodig?

en gender-identiteit doorgaans geen on-

derwerp en blijven LHBT’s onzichtbaar. 

Kennis over diverse LHBT- leefstijlen 

ontbreekt meestal. Wijk- en buurtver-

banden zijn veelal gestoeld op gemeen-

schappelijke leefstijlen en ervaringen, 

bijvoorbeeld rond kinderen en andere 

familieleden of rond sportbeoefening. 

Maar oudere LHBT’s hebben vaak een 

zwakkere binding met hun wijk en velen 

hebben geen kinderen. Daardoor kent 

men elkaar minder en is er met de vrij-

willigersorganisaties in de wijk meestal 

geen natuurlijke ‘klik’ Bovendien zijn 

hun sociale netwerken vaak zwakker, of 

over het land verspreid.

In de afgelopen jaren hebben tientallen 

gemeenten en LHBT-belangenorganisa-

ties samen een netwerk opgebouwd om 

meer expertise op het thema LHBT te 
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krijgen. Het opbouwen en borgen van 

deze expertise vereiste veel inspanning. 

Maar die kennis blijkt nodig, om de 

vraag van de burger straks voldoende 

in te kunnen schatten. 

Dit kan een negatieve invloed hebben 

op de psychosociale gezondheid van 

LHBT’s. De hulpverleners die deelnamen 

aan het onderzoek (zie kader) gaven 

drie belangrijke aspecten aan die 

de meerwaarde van LHBT-specifieke 

hulpverlening bepalen: meer kennis 

met betrekking tot LHBT-specifieke 

problematiek, (zekerheid op) LHBT-

positieve bejegening en meer begrip 

met betrekking tot LHBT-leefstijlen.

Kansen

• Een gemeente geeft de hoofdlijnen 

aan van het lokaal (LHBT) Wmo-beleid. 

• De gemeente kan zorgen voor vol-

doende informatie over de positie 

van kwetsbare (LHBT-)burgers door 

hier gericht naar te vragen in hun 

monitoren.

• Een gemeente kan maatwerk met 

betrokkenheid van LHBT-specialisten 

ontwikkelen.

• Een gemeente kan regionale samen-

werking organiseren. De 41 gemeen-

ten die lokaal LHBT-beleid voeren 

kunnen hierbij de regierol pakken.

• Een gemeente kan effectievere 

maatregelen voor LHBT’s maken door 

hen bij het opstellen van het beleid te 

betrekken. 

“ De wethouder ziet de gemeentelijke taken qua omvang 

enorm toenemen. Hij verwacht dat gemeenten dit niet 

meer alleen kunnen. Zeker kleine gemeenten zullen het 

moeilijk krijgen. Daarom is regionale samenwerking 

noodzakelijk. Ook hier ziet hij kansen om aandacht voor 

LHBT’s op plaatsen te krijgen waar die tot nu toe niet 

aanwezig was.

Wethouder Bert Frings tijdens het zilveren jubileum van de Adviescommissie 

homo-/lesbisch beleid van de gemeente Nijmegen. 

Voorbeeld: onderzoek 
GGD Amsterdam naar 
hulpverleningsvragen 
LHBT’s

GGD Amsterdam liet in 2012 

onderzoeken welke specifieke 

hulpverleningsvragen er onder 

LHBT’s leven. De behoefte 

aan hulpverlening onder 

de Amsterdamse LHBT’s die 

meededen aan het onderzoek 

bleek groot. Bijna de helft van 

de respondenten wilde hulp bij 

psychosociale klachten, zoals 

bijvoorbeeld eenzaamheid, 

sombere gevoelens of angst en 

ongeveer een derde van hen 

ervaart klachten rondom LHBT-

specifieke problematiek, zoals 

zelfacceptatie, coming out of 

negatieve bejegening vanuit de 

omgeving. 

• Een gemeente kan LHBT-sensitiviteit 

opnemen in het PvE voor aanbieders 

op Wmo gerelateerde terreinen, 

zoals welzijnswerk, thuiszorg en 

jongerenwerk. 

Aandachtspunt

Hoe is de LHBT-vertegenwoordiging 

geregeld binnen de adviesgroepen 

van uw gemeente? Zijn ze voldoende 

vertegenwoordigd in bijvoorbeeld 

de seniorenraad, de cliëntenraad, de 

Wmoraad? De gemeente kan de lokale 

LHBT-belangenorganisaties vragen leden 

voor deze raden te zoeken. 

De 5 belangrijkste randvoorwaarden voor een goede  
LHBT-sensitieve hulpverlener: 

1. Positieve waardering LHBT-identiteiten en leefstijlen.

2. Goed weten wat er speelt in de LHBT-wereld.

3.  Bekend zijn met verwijsmogelijkheden naar sociaal/culturele voorzieningen 

voor LHBT’s.

4. Ervaring met hulpverlening aan LHBT’s.

5. Geregistreerd staan bij een beroepsvereniging met klacht/tuchtregeling.

Bron: GGD Amsterdam (2012).
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Good practice: 
gezamenlijk LHBT-beleid 
drie Zeeuwse gemeenten

In Zeeland voeren de drie 

Koplopergemeenten Goes, 

Middelburg en Vlissingen 

gezamenlijk het LHBT-beleid uit. 

De uitvoering van het beleid is 

in handen van één uitvoerder 

op provinciaal niveau, het Anti 

Discriminatie Bureau Zeeland, in 

samenwerking met COC Zeeland. 

De positie van jonge LHBT’s vormt 

een belangrijk speerpunt in de 

provincie. Vanuit het programma 

wordt daarom samengewerkt 

met Zorg Advies teams, de GGD 

Zeeland en de Centra voor jeugd 

en gezin. De activiteiten binnen 

het project richten zich op vier 

pijlers; een veilige schoolomgeving, 

een professionele hulpverlening, 

een LHBT-sociaal netwerk 

(ontmoetingsmogelijkheden voor 

LHBT jongeren) en ouders die 

accepteren dat hun kind lesbisch, 

homoseksueel, biseksueel of 

transgender is.

Regionaal 
samenwerken

De centrumgemeente kan het voortouw 

nemen in het organiseren van een regio-

naal overleg waarin kennis en expertise 

over speciale groepen zoals LHBT’s wordt 

gebundeld en uitgewisseld. Onderdeel 

van deze uitwisseling kan een goed 

bijgehouden roze sociale kaart zijn, 

waarin ook de namen staan van experts 

die door de gemeenten geconsulteerd 

kunnen worden, bijvoorbeeld over de 

positie van kwetsbare groepen als LHBT-

ouderen of - jongeren. 

Wanneer het om specifiekere doelgroe-

pen gaat zoals transgender jongeren, 

multiculturele LHBT’s of lesbische 

ouderen, is het helemaal van belang dat 

gemeenten samenwerken om hun ex-

pertise uit te wisselen. Het kan dan gaan 

om gemeenschappelijke informatiever-

strekking aan scholen en huisartsen of 

een gemeenschappelijke inkoop van 

transgenderzorg. 

Bepaalde specialismen zijn mogelijk 

buiten de gemeenten georganiseerd. 

Zo is er voor het hele land slechts één 

specifieke hulporganisatie voor trans-

genders (Transvisie Zorg in Amsterdam) 

en zijn er maar twee ‘Veilige Haven’s 

voor LHBT-jongeren die in de knel zitten. 

Belangrijk is dat hulpverleners in sociale 

wijkteams weten wat ze wel en wat ze 

niet kunnen halen uit de eigen regio en 

hoe ze aanvullende expertise in kunnen 

schakelen. 
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Organiseren van 
expertise op lokaal 
niveau

In veel gemeenten vormen de sociale 

wijkteams het centrale punt in de uit-

voering van het gemeentelijke beleid. 

Zij bestaan vooral uit generalisten, die 

snel kunnen inschatten wat er nodig is. 

Vanuit de inclusie van LHBT’s in het be-

leid bezien is het wenselijk dat de leden 

van sociale wijkteams algemene kennis 

van de situatie van LHBT’s hebben en 

specifieke kennis over hoeveel LHBT’s er 

in hun wijk wonen (dit kan geschat wor-

den) en welke speciale problemen zich 

voordoen, bijvoorbeeld leeftijdsopbouw 

(veel jongeren of juist veel ouderen), 

onveiligheidsgevoelens en feitelijke 

onveiligheid, sociale uitsluiting. Bij de 

verdere uitvoering kan het van belang 

zijn lokale expertise te betrekken, 

bijvoorbeeld een lokale belangenor-

ganisatie. De belangenorganisatie kan 

gestimuleerd worden teams van haar 

leden te vormen die de gemeente en het 

wijkteam bijstaan met informatie over 

de (sociale en veiligheid)situatie van 

LHBT’s in gemeente en wijk, knelpunten 

aangeven en mede helpen oplossen en 

een schakel vormen in lokale netwerk-

vorming om hulp en ondersteuning voor 

LHBT’s met vragen te organiseren. 

 Tips
• Movisie heeft voor gemeenten diverse 

handreikingen ontwikkeld, zowel 

handreikingen op LHBT-gebied als 

informatie die u ondersteunt bij het 

decentralisatieproces. U kunt ze gratis 

downloaden op www.movisie.nl/ 

kennisdossiers. 

• In de bij deze handreiking opgeno-

men tabel staan verwijzingen naar de 

informatie die tot nu toe door Movisie 

is ontwikkeld met betrekking tot de 

verschillende domeinen binnen de 

Wmo en de Jeugdwet. Daarbij zijn 

links opgenomen naar informatie van 

anderen. Om praktische redenen is de 

tabel in deze uitgave beperkt gehou-

den. Een uitgebreidere versie vindt u 

in het kennisdossier op movisie.nl. 

• De tabel maakt duidelijk op welke ter-

reinen nog weinig ontwikkeld is: met 

name op het gebied van participatie 

van LHBT’s met een beperking, en de 

ondersteuning van vrijwilligers en 

  Andere vaardigheden

“ Uit onderzoek in 2011 van Movisie, een kennisinstituut 

voor sociale vraagstukken, blijkt dat de meeste Wmo-

consultatieambtenaren een mbo-opleiding hebben.  

“Er zijn gemeenten die nu hbo’ers in dienst nemen om 

de keukentafelgesprekken te voeren. Dat zijn dan vaak 

mensen die zelf bij een welzijns- of zorgorganisatie 

hebben gewerkt”, zegt Marjoke Verschelling van Movisie. 

Want er zijn gemeenten die menen dat het hun Wmo-

consulenten anders straks boven de pet zal gaan. Ook 

al krijgen de meeste gemeenten wijkteams met allerlei 

professionals, die uiteindelijk beslissen welke zorg 

nodig is. Een goed keukentafelgesprek vergt andere 

vaardigheden dan een lijst afvinken. Straks, na 2015,  

zal alles nog veel complexer zijn.” 

De Twentse Courant Tubantia. dd. 15 november 2013

mantelzorgers. Ook voor transgenders 

is nog weinig concrete ondersteuning 

op lokaal niveau. 

• Movisie werkt aan de ontwikkeling 

van (effectieve) interventies. Deze 

vindt u via http://www.movisie.nl/

databanken en op roze gebied ook 

via http://www.movisie.nl/publicaties/

regenboog-onder-loep. 

Voorbeeld: vormgeving lokale expertise door  
COC Amsterdam

Bij de werving van vrijwillige stadsdeelcoördinatoren gaf het COC Amsterdam 

de volgende taakomschrijving: 

• Zoekt in het stadsdeel waar je woont contact met andere LHBT-groepen en  – 

organisaties, overheid en semi-overheidsorganisaties, onderwijsinstellingen, 

ondernemersverenigingen en zelforganisaties, die de ‘LHBT-friendly’ benade-

ring onderschrijven en ondersteunen.

• Inventariseert situatie, behoeften, wensen in het stadsdeel op LHBT-terrein.

• Stelt een werkplan-actieplan op, gericht op vergroten en versterken van de 

LHBT-friendliness in het stadsdeel en de wijken en straten in het stadsdeel.

• Maakt een start met het uitvoeren van  het werkplan/actieplan, in samen-

spraak met het bestuur van COC Amsterdam.
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 Tips

Stel de volgende vragen over het lokaal 

LHBT-beleid in uw gemeente:

• Wat is de visie van uw gemeente op 

de eigen kracht van LHBT-burgers?

• Wat is daarbij de toekomstige rol van 

uw gemeente?

• Wie pakt de regionale regierol ten 

aanzien van LHBT-beleid op?

• Hoe betrekt uw gemeente(raad) 

LHBT-burgers, -cliënten en 

-zorgorganisaties?

• Welke rol speelt LHBT-beleid bij de 

aanbesteding van zorgaanbieders?

• Hoe gaat uw gemeente maat-

werk leveren m.b.t. LHBT-beleid en 

-uitvoering?

Ontwikkelen van een veilig leefklimaat 

voor de jeugd is belangrijk. Zowel thuis, 

in de sport, op school als op straat. Ook 

LHBT-jongeren groeien op in een omge-

ving van leeftijdsgenoten, waarin voor-

oordelen en LHBT-vijandig gedrag vaak 

voorkomen. Uit onderzoeken komt naar 

voren dat jonge LHBT’s meer risico lopen 

op eenzaamheid, depressie en suïcidaal 

gedrag. Daarnaast kunnen er problemen 

spelen rondom het accepteren van de 

eigen seksuele identiteit en hun weg 

vinden binnen de LHBT scene.

 Tips
• Zorg voor ontmoetingsmogelijkheden 

voor LHBT-jongeren: stimuleer dat 

LHBT-jongeren dat zelf organiseren 

en onderzoek hoe dit vanuit volwas-

senen vrijwilligers en professionals 

ondersteund kan worden zodat 

continuïteit gewaarborgd is. Wanneer 

LHBT-jongeren andere LHBT-jongeren 

kunnen ontmoeten vermindert dit de 

kans op suïcidaal gedrag en gezond-

heidsrisco’s. De jongeren kunnen 

elkaar ondersteunen en dit versterkt 

de eigen kracht van de jongeren.

• Gebruik de jeugdmonitor om te zien 

hoe de situatie in uw gemeente is. 

• Zorg voor jongerenwerk dat LHBT-

vriendelijk is en LHBT-jongeren 

ondersteunt. Uit eerdere ervaringen 

is gebleken dat dit niet vanzelfspre-

kend is. Moedig scholen aan tot het 

werken aan veilig klimaat op scholen 

(Zie tabel) Geef daarbij als gemeente 

aan dat het werken met methoden die 

goed beschreven en geëvalueerd zijn 

de voorkeur heeft. 

Kansen na de decentralisatie jeugdzorg
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• Zorg voor een Zorg en Advies team 

dat LHBT-inclusief te werk gaat. 

• Zorg voor aandacht voor LHBT in het 

preventiebeleid voor opvoedingspro-

blemen en problemen met opgroeien 

(zoals misverstanden of conflicten tus-

sen jongeren en hun ouders, vooroor-

delen en/of gebrek aan informatie bij 

ouders, etc.). Het Centrum Jeugd en 

Gezin kan hierbij een sleutelrol spelen. 

In de toekomst spreekt het Wijkteam 

Jeugd en gezin met jongeren met 

problemen. Het is dan van groot belang 

dat bij de aanbesteding/opzet van deze 

teams wordt gekeken naar hun LHBT-

expertise, zodat zij LHBT-jongeren goed 

kunnen helpen. Werkt uw gemeente 

met ‘Eén gezin, één plan, één regisseur’? 

Dan is het belangrijk om er oog voor te 

hebben dat veel jongeren niet uit zich-

zelf in het bijzijn van hun ouders durven 

te vertellen dat LHBT een achtergrond 

van de problematiek is. Bovendien lopen 

zij in sommige gezinnen direct gevaar als 

hun LHBT-zijn bekend wordt bij ouders 

of andere familieleden. 

Huiselijk geweld

In de nieuwe Wmo krijgt de bestrijding 

van huiselijk geweld een duidelijke 

positie. In het wetsvoorstel staat dat de 

veiligheid van betrokkenen voorop staat 

bij de aanpak van geweld in huiselijke 

kring. De gemeente wordt verantwoor-

delijk voor het voorkomen van huiselijk 

geweld en kindermishandeling. In de 

wet is de bestrijding van huiselijk geweld 

direct gekoppeld aan de opdracht tot 

het bieden van vrouwenopvang (als on-

derdeel van ‘maatschappelijke opvang’). 

Daarmee wordt de bestrijding van hui-

selijk geweld in sterke mate verbonden 

met de daadwerkelijke (fysieke) opvang 

van vrouwen. De vier grote steden ken-

nen ook mannenopvang. Er komt in de 

gemeente één Advies- en Meldpunt voor 

Huiselijk geweld en Kindermishandeling. 

De bestaande organisaties, Steunpunt 

Huiselijk Geweld en Advies- en Meldpunt 

Kindermishandeling, worden daarin 

ondergebracht. Rode draad bij deze ge-

intensiveerde aanpak is de ketenbenade-

ring: voorkomen – signaleren – stoppen 

- opvang – nazorg. 

Wat betekent dit voor 
LHBT’s?

Geweld tegen kinderen en jongeren 

LHBT-jongeren uit traditionele gezinnen 

lopen meer risico dat ouders of fami-

lieleden geweld tegen hen plegen van-

wege hun seksuele voorkeur of gende-

ridentiteit dan in andere gezinnen. Het 

gaat onder andere om gezinnen waar de 

familie-eer belangrijk is: uitkomen voor 

je LHBT-gevoelens schendt de eer van de 

familie. Fysiek geweld, huwelijksdwang, 

bedreigingen, gedwongen genezings-

rituelen of zelfs moord kunnen ingezet 

worden om iemand weer de kast in te 

dwingen. Dit wordt eer(gerelateerd)

geweld genoemd. 

Maar ook in gezinnen waar de familie-

eer niet speelt, kan er sprake zijn van 

kindermishandeling. Bijvoorbeeld omdat 

kinderen zich te ‘vrouwelijk’ of te 

‘mannelijk’ gedragen in de ogen van de 

ouders of broers en zussen. Ook zijn er 

voorbeelden van geweld door ouders of 

andere familieleden tegen kinderen en 

jongeren om zo te bereiken dat deze zo 

hun seksuele voorkeur of genderidenti-

teit veranderen. Voor gemeenten is het 

dus belangrijk om te zorgen voor des-

kundigheidsbevordering op het gebied 

van LHBT voor professionals die de taak 

hebben om kindermishandeling en eer-

gerelateerd geweld aan te pakken. 

Geweld in partnerrelaties

Bij partnergeweld is het belangrijk 

om oog te hebben voor de verschillen 

en overeenkomsten die er zijn tussen 

geweld in heterorelaties en in homo- en 

lesbische relaties. Zo kan er een verschil 

zijn in de achtergrond en de dynamiek 

van het geweld. Belangrijk is daarom om 

te zorgen dat professionals die zich rich-

ten op de aanpak van huiselijk geweld 

hierover kennis hebben. Dit voorkomt 

dat hun interventies niet aansluiten bij 

homo- en lesbische koppels. 

Voorbeeld: opvang en steun voor LHBT-jongeren  
bij Veilige Haven

Op twee plekken (Amsterdam en regio Oost rond Nijmegen) bestaat het 

project Veilige Haven, een opvang- en steunpunt voor LHBT- jongeren met een 

andere culturele achtergrond die problemen hebben vanwege hun seksuele 

voorkeur. Veilige Haven heeft kennis in huis die zij kunnen inbrengen bij 

de nieuwe steunpunten AMHK. In sommige gevallen kunnen zij ook helpen 

bij het verzorgen van opvang. Een aandachtspunt is dan dat gecheckt moet 

worden of de bestaande vrouwen–opvang mogelijkheden biedt voor opvang 

van jonge homo en bi mannen en transgenders. De professionals van Veilige 

Haven hebben ervaren dat LHBT-jongeren bij voorkeur naar een opvang in een 

andere dan hun eigen woonplaats gaan omdat zij zich daar veiliger voelen. 
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 Tip
Stimuleer organisaties om het LHBT-

thema op te nemen in de Meldcodes 

Huiselijk Geweld van instellingen en 

in regionale protocollen gericht op de 

aanpak van partnergeweld, ouderenmis-

handeling, kindermishandeling en eer-

gerelateerd geweld. Dit kan zorgen voor 

meer alertheid voor de LHBT-doelgroep 

bij professionals. 

Kansen na de decentralisatie AWBZ

Het vertrekpunt is de eigen kracht van 

de burger, familie en vrienden. De extra-

muralisering van de AWBZ betekent dat 

ouderen zo lang mogelijk thuis moeten 

blijven wonen. 

 Tips
• Het zorgdragen voor een LHBT-vrien-

delijke en veilige dagbesteding. Men 

kan denken aan een middag in de 

week waarin ontmoeting en cultuur 

centraal staan, en waar ook LHBT-

vriendelijke ouderen welkom zijn. 

• Een LHBT-vriendelijke vervoersvoorzie-

ning voor ouderen en leerlingen met 

beperking. Dit kan met de aanbieder 

van de vervoersvoorziening besproken 

worden en kan onderdeel van de aan-

bestedingsprocedure vormen.

• Het werken aan beeldvorming en 

bewustwording binnen zorginstel-

lingen en speciaal onderwijs. Hiervoor 

bestaan verschillende trainingsmo-

gelijkheden, die onder meer worden 

aangeboden in het kader van de Roze 

Loper en door Rotterdam V. 

• Het creëren van ontmoetingsmogelijk-

heden voor LHBT’s met oog voor de 

verschillende behoeften binnen deze 

groepen. Eenzaamheid is een van de 

grootste problemen van roze ouderen, 

die mede veroorzaakt wordt dor een 

gebrek aan personen waarmee met 

gedeelde ervaringen in het leven kan 

uitwisselen. 
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Ook LHBT-ouderen kunnen dement 

worden. Er is nog geen Nederlands 

voorlichtingsmateriaal ontwikkeld, maar 

de Engelse Alzheimer Society geeft aan 

dat het verlies van decorum bij Alzhei-

merpatienten vaak een groot probleem 

is. Als dat decorum homoseksueel is en 

niet heteroseksueel, stelt dat speciale 

eisen aan de hulpverlener. Ook LHBT-

patiënten met Alzheimer moeten zich 

veilig en vertrouwd in hun woonomge-

ving kunnen voelen. 

Kansen in de 
Participatiewet 

Met de Participatiewet wil het kabinet 

bereiken dat zoveel mogelijk men-

sen deelnemen (participeren) aan de 

samenleving. Er komt één regeling voor 

iedereen die in staat is om te werken. 

Voor mensen die helemaal niet kunnen 

werken, blijft er een sociaal vangnet 

bestaan in de vorm van een bijstands-

uitkering. In dit kader is er binnen het 

LHBT-beleid, extra aandacht nodig voor 

een veilig werkklimaat voor Transgen-

ders en LHBT’s met een beperking. 

Transgenders hebben te maken met een 

langdurig traject van psychologisch on-

derzoek en medische ingrepen. Dit vergt 

tijd en geeft psychische belasting. Op de 

werkvloer dient hiervoor respect, ruimte 

en aandacht te zijn.

Voorbeeld: Zelfredzaamheid en Participatie Ouderen 

In Utrecht organiseert Stichting Stade ‘Rechtstreeks’ om ontmoeting tussen 

50plussers te stimuleren. Rechtstreeks kent ook activiteiten speciaal voor roze 

ouderen, ‘Rechtstreeks Roze’. De onderlinge herkenning van het taboe rond 

homo- en biseksualiteit in het verleden en gemeenschappelijke leefstijlen 

speelt een grote rol in Rechtstreeks Roze, naast de wens om samen gezellige 

dingen te ondernemen. Er zijn contactbijeenkomsten voor roze ouderen, men-

sen kunnen via de nieuwsbrief contact met elkaar opnemen, maar er is ook 

een mogelijkheid om huisbezoek van een vrijwilliger te ontvangen, hetzij als 

activerend huisbezoek, hetzij voor de gezelligheid. 

Hoe verder? Tips

• Neem in de gemeentelijke monitoring ook LHBT vragen op.

• Zorg voor aandacht voor LHBT-expertise bij aanbestedingsprocedures in het 

programma van eisen.

• Organiseer een training LHBT-expertise voor sociale wijkteams, zorg- en 

welzijnsprofessionals, vrijwilligers en mantelzorgers.

• Neem bij het subsidiebeleid in het PvE op dat LHBT-expertise bij vrijwilligers 

en professionals aanwezig is.

• Zorg dat het betrekken en in stand houden van LHBT-organisaties een 

belangrijk aandachtspunt is.
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Literatuur, organisaties en websites

Thema Activiteit Meer informatie  
bij Movisie

Meer informatie  
bij anderen

Veiligheid • Leefomgeving • Factsheet Veiligheid

• Geweld tegen lesbische 

vrouwen 

• GSA Natuurlijk Samen 

Sociale acceptatie

jongeren op scholen

• Zichtbaarheid

• Bespreekbaarheid

• Naar een homo- 

vriendelijk sportklimaat 

in de gemeente

• Edudivers 

• Nijmegen School Out 

• COC

Sociale acceptatie jongeren 

buiten het onderwijs 

• Acceptatie • Acceptatie in religieuze 

kring

• Gezond leven/GSA

• Youth Spot 

Sociale acceptatie 

Volwassenen

• Kennis LHBT interventies

• Kennis over acceptatie in 

religieuze kring

• Minority stress

• Roze gemeentegids

• LHBT en gemeente beleid

• Effectieve interventies

• Acceptatie in religieuze 

kring

• Gezondheid en stress

• Art 1 databank 

non-discriminatie

• Onderzoeken SCP naar 

sociale accpetatie

• Onderzoek SCP naar 

transgenders 

Sociale acceptatie ouderen • Handreiking LHBT- 

emancipatie Roze 

ouderen

• Roze 50 plus 

Voorkomen en bestrijden 

huiselijk geweld

• Preventie 

• Opvang

• Factsheet Eergerelateerd 

geweld

• Factsheet huiselijk 

geweld

• www.veiligehaven.nl

• www.veiligehavenoost.nl

• Taboe: partnergeweld in 

lesbische relaties

• Homojongeren over seks 

en grenzen

Ondersteunen mantelzorg • Mantelzorg voor LHBT • Nog niet ontwikkeld • Nog niet ontwikkeld

Ondersteunen 

vrijwilligerswerk

• LHBT-vrijwilligers • Factsheet 

ondersteuningsbehoefte

• Ambassadeurs Roze 50 

plus

• On the right track: LHBT 

jongeren

Beschermd wonen • Zorg voor LVG

• Zorg voor mensen met 

een beperking

• Zorg: LHBT met een  

beperking binnen in een 

instelling 
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bij Movisie

Meer informatie  
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Cliëntondersteuning • Sociale kaart, loket

• Sociale wijkteams

• Roze gemeentegids • Patiëntenorganisatie 

Transvisie

Participatie mensen met 

een beperking

• COC: Ruim baan voor 

Reinier

Voorzieningen ouderen • Thuiszorg

• Dagbesteding

• Toolkit roze 50plus

• Roze loper 

• Osira Amsterdam 
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Preventief jeugdbeleid • Opvoedingsondersteuning

• Kwetsbare LHBT- 

jongeren op school

• Ontmoeting

• Zelfredzaamheid 

ondersteunen

• Boekje CJG

• Factsheet Kwetsbare 

LHBT-jongeren op school

• www.veiligehavenoost.nl

• www.jongenout.nl

• www.coc.nl

• www.expreszo.nl

Verwijzing jeugdbeleid • Sociale wijkteams • Onderzoek GGD 

Amsterdam 

Jeugdzorg • Ernstig psychosociale 

problemen jongeren

• www.iedereenisanders.nl
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