
Deze handreiking is voor Wmo-raden, lokale cliëntenraden, organisaties 

van roze ouderen en gemeenten. Het doel: inspiratie bieden om oudere 

LHBT’s (lesbisch, homo, biseksuele en transgender, ook wel “roze ouderen” 

genoemd) een positie te geven in de lokale medezeggenschap, zodat ook zij 

de mogelijkheid krijgen om lokaal goed hun stem te laten horen.

De stem van oudere 
LHBT’s binnen de 
gemeente

HanDreiking LHBT-emancipaTie



Oudere LHBT’s

Onder de verzamelnaam ‘oudere LHBT’s’ vallen 65-plussers 

met lesbische, homoseksuele en biseksuele gevoelens, en 

ouderen met een transgenderachtergrond. Met 179.000 

gaat het om een substantiële groep. Zes procent van de 

Nederlandse bevolking is immers LHBT en er zijn bijna 

drie miljoen 65-plussers. Van deze groep loopt een deel 

het risico in een sociaal isolement te komen, zo blijkt uit 

kwalitatief onderzoek (Schuyf, 2011). Voor hen is onderling 

contact essentieel, omdat ze bovengemiddeld veel 

eenzaamheidsproblemen rapporteren. Er is daarbij verschil 

tussen de ouderen geboren voor de Tweede Wereldoorlog, 

en ouderen geboren na de oorlog: de oudere ouderen 

hebben hun gevoelens en relaties vaak hun leven lang 

verborgen gehouden, terwijl de naoorlogse generatie uit de 

kast kon komen, of zelfs actief bijdroeg aan de emancipatie. 

Zie de handreiking Lesbische, homoseksuele, biseksuele en 

transgender ouderen (Doornink, 2012). 
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Oudere LHBT’s krijgen te maken met 

vergelijkbare uitdagingen als andere 

ouderen. Hun gezondheid gaat ach-

teruit, ze zijn minder mobiel, komen 

minder onder de mensen en ze worden 

afhankelijk van zorg. Maar roze ouderen 

kennen daarnaast de volgende specifieke 

kwetsbaarheden (zie ook: Handreiking 

Informele Zorg en zelfredzaamheid van 

LHBT-ouderen, Movisie 2014): 

•	 Eenzaamheid komt veel voor onder 

deze groep (Kuyper & Fokkema, 2010). 

Bijvoorbeeld omdat sommige oudere 

LHBT’s met een geheim leven. Ze 

zijn niet open over hun gevoelens en 

relaties, bijvoorbeeld naar hun buren, 

en dat vergroot de afstand tussen hen 

en de mensen om ze heen. Mensen met 

een herkenbare leefstijl wonen vaak 

verder weg, en kampen met dezelfde 

oudersdomsverschijnselen. 

•	 Veel ouderen vinden het lastig om 

hulp te vragen en afhankelijk te 

worden van anderen. Er zijn signalen 

dat vooral oudere LHBT’s een grote 

vraagverlegenheid kennen en sterk 

hechten aan eigen regie. Juist omdat 

ze in hun leven te maken kregen met 

weerstand en discriminatie, zijn ze 

gewend om onafhankelijk van anderen 

te leven. Niet voor niets is ‘trots’ 

(pride) een sleutelwoord in de LHBT-

emancipatie. Hun trots verhindert hen 

een beroep te doen op de mensen om 

hen heen. Tegelijkertijd is er ook sprake 

van handelingsverlegenheid bij de 

mensen in hun omgeving: kennissen, 

buren, vrijwilligers en professionals 

weten niet hoe te handelen, zijn bang 

dat ze iets verkeerds zeggen, laten zich 

afschrikken door die trotse houding of 

hebben vooroordelen over de leefstijl 

van oudere LHBT’s.



er zijn signalen dat vooral 

oudere LHBT’s een grote 

vraagverlegenheid kennen 

en sterk hechten aan  

eigen regie.
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•	 Vooroordelen en onwetendheid zorgen 

voor uitsluiting, discriminatie, pesten en 

geweld. In woonwijken, buurthuizen en 

instellingen bijvoorbeeld kan dat effect 

hebben op het welzijn en het sociaal 

isolement van oudere LHBT’s. 

•	 Meer homomannen blijven langer 

in leven met een hiv-besmetting. Zij 

behoren tot de eerste generatie die oud 

wordt met deze chronische ziekte. Er is 

nog weinig bekend over oud worden 

met hiv en de langetermijneffecten van 

hiv-remmers op de gezondheid. Wel is 

bekend dat veel mensen die hiv kregen 

voor 1996 te maken krijgen met comor-

biditeit: verschillende aandoeningen te-

gelijkertijd. Hierover bestaat in de medi-

sche en verplegende sector nog weinig 

kennis over (Smit, Brinkman, Rümke & 

De Knegt-Van Eekelen, 2009). Daarbij 

komt dat deze mannen veel vrienden 

zijn verloren. Bovendien is het stigma 

van hiv nog altijd groot. Veel ouderen 

verzwijgen daarom dat ze hiv-positief 

zijn. Dat kan eenzaamheid verergeren 

en psychische klachten veroorzaken. 

•	 Transgenders die een geslachtsaanpas-

sende behandeling ondergaan, hebben 

te maken met een medisch traject waar 

een hormoonbehandeling, geslachts-

veranderende en cosmetische operaties 

onderdeel van kunnen uitmaken. Er 

is geen onderzoek gedaan naar de 

gezondheid van oudere transgenders, 

maar signalen zijn dat zij bijvoorbeeld 

te maken kunnen krijgen met inconti-

nentie, leverproblemen en lymfe-oe-

deem. Los van de lichamelijke effecten, 

is een transitie een emotioneel traject 

waarbij mensen hun werk en hun fa-

milie kunnen verliezen. Informele zorg 

door lotgenoten is hierbij van groot 

belang. 



De medezeggenschap van burgers in het 

gemeentelijke sociale domein is onderdeel 

van de drie wetten die dat domein gaan 

bestrijken: Wmo, Jeugdwet en Participa-

tiewet (zie kader).

In de praktijk is medezeggenschap lokaal 

geformaliseerd en vertaald naar een 

Wmo-adviesraad en een cliëntenraad van-

uit de Participatiewet of naar één brede 

Op deze manier is medezeggenschap geregeld volgens de wetten op  
het sociale domein

Participatiewet 

“De gemeenteraad stelt bij verordening regels over de wijze 

waarop de personen, bedoeld in artikel 7, eerste lid, of hun 

vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van 

deze wet, waarbij in ieder geval wordt geregeld de wijze 

waarop deze personen of hun vertegenwoordigers:

a.  vroegtijdig in staat worden gesteld gevraagd en 

ongevraagd advies uit te brengen bij de besluitvorming 

over verordeningen en beleidsvoorstellen;

b.  worden voorzien van ondersteuning om hun rol effectief 

te kunnen vervullen;

c. deel kunnen nemen aan periodiek overleg;

d.  onderwerpen voor de agenda van dit overleg kunnen 

aanmelden;

e.  worden voorzien van de voor een adequate deelname 

aan het overleg benodigde informatie”  (artikel 47 uit de 

Participatiewet).

Deze wetten geven gemeente de ruimte om zelf vorm en 

inhoud te geven aan de lokale medezeggenschap. Het is 

dus overal lokaal weer anders georganiseerd, en volop in 

beweging. Dat maakt dat oudere LHBT’s geen goed zicht 

hebben op de lokale mogelijkheden waar zij hun stem 

kunnen laten horen.

Wmo

Gemeenten zijn op grond van de Wmo verplicht aan 

te geven “op welke wijze ingezetenen, waaronder in 

ieder geval cliënten of hun vertegenwoordigers, worden 

betrokken bij de uitvoering van deze wet waarbij in ieder 

geval wordt geregeld de wijze waarop zij: 

a.  in de gelegenheid worden gesteld voorstellen voor het 

beleid te doen; 

b.  vroegtijdig in staat worden gesteld gevraagd en 

ongevraagd advies uit te brengen bij  

de besluitvorming over verordeningen en 

beleidsvoorstellen; 

c.  worden voorzien van ondersteuning om hun rol effectief 

te kunnen vervullen; 

d. deel kunnen nemen aan periodiek overleg; 

e.  onderwerpen voor de agenda van dit overleg kunnen 

aanmelden; 

f.  worden voorzien van de voor een adequate deelname aan 

het overleg benodigde informatie” (art 2.1.3, Wmo 2015).

Waarom is lokale medezeggenschap voor 
oudere LHBT’s lastig? 

participatieraad. Het blijkt dat deze raden 

overal op een andere manier werken en 

vaak weinig of geen verbinding hebben 

met hun achterban (onderzoek Koepel 

Wmo-raden en Movisie 2014). Naast deze 

formele medezeggenschapsstructuur 

bestaan dorpsraden en wijkraden. Daar-

naast worden burgers steeds actiever door 

zelf het initiatief te nemen en zichzelf te 

organiseren. 

In het nieuwe gemeentelijk beleid is 

steeds minder ruimte voor doelgroepen 

en specifieke groepen. De integraliteit 

van beleid en de integraliteit van 

dienstverlening laat vaak weinig ruimte 

meer voor specifieke problematiek van 

specifieke groepen. Tegelijkertijd is 

het onmogelijk om te ontkennen dat 

specifieke groepen en specifieke proble-

matiek, zoals van oudere LHBT’s bestaan. 

* * *   4



De vraag is dan wel hoe het integrale 

zich gaat verhouden tot het specifieke. 

Ook in de lokale medezeggenschap is de 

tendens om te streven naar integraliteit. 

Het is de vraag of oudere LHBT’s daarbin-

nen een plaats kunnen vinden of krijgen. 

Daarnaast zijn oudere LHBT’s en organi-

saties van roze ouderen vaak regionaal 

georganiseerd en meer gericht op grote 

steden. En er is in veel gevallen geen of 

nauwelijks een verbinding tussen het 

lokale en het regionale. Ook niet wat 

betreft de medezeggenschap. 

Tot slot is het de vraag of oudere LHBT’s 

wel goed in te passen zijn in de gemeen-

telijke Wmo-insteek van wijkgericht 

werken, wijkteams, eigen kracht, eigen 

netwerk en keukentafelgesprekken. 

Zij behoren meer dan anderen tot de 

groep met weinig netwerk, en dat vraagt 

om extra aandacht. Binnen de totstandko-

ming van een maatwerkvoorziening voor 

mensen die ondersteuning vragen van de 

gemeente, zou vanzelf duidelijk moeten 

worden op welke manier de hulpvrager, 

ook als die roze is, geholpen kan worden. 

Dat is het uitgangspunt.

Maar of dat gebeurt, is twijfelachtig als 

LHBT-problematiek niet is benoemd en er 

geen specifieke aandacht en feeling voor 

is. Dan kan in de praktijk van zorgtoewij-

zing, keukentafelgesprek en vraagver-

heldering aan deze problematiek voorbij 

worden gegaan.

Wat kunnen gemeenten doen?
Gemeenten kunnen verschillende 

dingen doen om oudere LHBT’s meer 

zichtbaarheid te geven in beleid en beter 

te betrekken bij medezeggenschap:

•	 Oudere LHBT’s specifiek benoemen in 

het beleid: Wmo, ouderenbeleid (als 

dat nog bestaat) of kwetsbare ouderen 

beleid.

•	 LHBT-problematiek opnemen in 

de gemeentelijke verordening, het 

beleidsplan en in het programma van 

eisen bij aanbesteding.

•	 LHBT-problematiek opnemen in de 

uitvoeringsregels.

•	 In de werkwijze en vragenlijsten van 

het Wmo-loket en keukentafelgesprek 

ook de LHBT-insteek meenemen.

•	 Medewerkers van Wmo-loketten en 

Wmo-consulenten wijzen op LHBT-

problematiek, en bijvoorbeeld op de 

Pink Link nieuwsbrief (aanmelden kan 

via: www.movisie.nl/nieuwsbrief-pink-

link-movisie-lhbt-emancipatie) of hen te 

trainen. 

Belangrijk is om te beseffen dat binnen wijkraden, adviesraden 

en cliëntenraden geen natuurlijke of logische plaats is voor de 

stem van oudere LHBT’s. Ze zijn vaak geen werk en inkomen-

cliënt van hun gemeente, ze zijn niet echt fysiek beperkt als 

Wmo-cliënt en hebben geen aansluiting bij hun wijk, maar ze 

zijn wel kwetsbaar.
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Wat kunnen Wmo-, participatie- en 
cliëntenraden doen? 

Tips voor Wmo-raden

•	 Wacht niet tot kwetsbare doel-

groepen zich melden, maar ga 

hiermee actief aan de slag

•	 Onderzoek of u oudere 

LHBT’s in uw raad kunt laten 

vertegenwoordigen

•	 Zorg ervoor dat u oudere LHBT’s 

hoort in de regio of lokaal

•	 Betrek oudere LHBT’s bij uw 

advisering

•	 Probeer oudere LHBT’s te verbin-

den aan uw raad

Voor deze raden is de uitdaging om na 

te gaan hoe zij zich kunnen verbinden 

aan oudere LHBT’s. Dat kan lokaal, maar 

soms ook in de regio; bijvoorbeeld via 

een COC. Hiermee zijn goede afspraken 

te maken over wederzijds informeren, 

uitwisseling of samenwerking. 

In ieder geval, het begint met het agen-

deren van LHBT-problematiek, en ervoor 

zorgen dat er binnen de raad één iemand 

de portefeuillehouder wordt voor LHBT.

De raden kunnen echter ook verder gaan 

door iemand vanuit een LHBT-achtgrond 

in de Wmo-raad te vragen. Zij kunnen 

specifieke LHBT-ervaringsdeskundigheid 

betrekken bij adviesvragen of oudere 

LHBT’s vragen om plaats te nemen 

in een werkgroep. Ook kunnen zij 

oudere LHBT’s raadplegen in een 

(Wmo)-klankbordgroep of via andere 

werkvormen om achterbannen te 

raadplegen: panels, forumdiscussies, etc. 

Daarnaast kunnen Wmo-raden inhoude-

lijk, in advisering aan de gemeente, meer 

oog hebben voor specifieke vraagstukken 

voor oudere LHBT’s. We noemen enkele 

voorbeelden:

•	 Geef advies over het opzetten 

of organiseren van roze salons, 

ontmoetingsplaatsen voor oudere 

LHBT’ers. 

•	 Vraag in uw advisering over 

cliëntondersteuning ook aandacht 

voor roze cliëntondersteuning. Dat wil 

zeggen: cliëntondersteuners die oog 

hebben voor en kennis over specifieke 

LHBT-ouderenproblematiek en daar 

open voor staan. 

•	 Adviseer in de transities over het 

belang om daar waar mogelijk 

ruimte te geven aan specifieke roze 

voorzieningen, apart voor roze 

ouderen, maar om ook te streven 

naar integratie van roze ouderen 

in bestaande voorzieningen. Beide 

is belangrijk en noodzakelijk. Denk 

bijvoorbeeld aan LHBT-vriendelijke 

dagbesteding, vervoersvoorzieningen 

of LHBT-ontmoetingsplaatsen, maar 

ook aan LHBT-sensitieve hulpverleners, 

consulenten en cliëntondersteuners.
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Wat kunnen LHBT’s zelf doen? 
te brengen. Ook kan een Wmo-raad of 

participatieraad dat mede organiseren. 

In het nieuwe sociale beleid is meer 

ruimte voor de burgers zelf en de zelf-

organisatie van die burgers. De formele 

zeggenschapsstructuur van Wmo-raden, 

participatieraden en cliëntenraden is 

één ding, maar daarnaast zijn er andere 

mogelijkheden. 

Gemeenten geven ook meer ruimte aan 

burgerinitiatieven, wijkondernemingen, 

wijkschouwen, wijkraadpleging, etc. Ook 

voor oudere LHBT’s zijn er binnen het 

nieuwe sociale domein wat dat betreft 

Ambassadeurs van Roze 50+

Het Consortium Roze 50+ is een samenwerkingsverband van COC 

Nederland, ANBO en de kenniscentra MOVISIE en Vilans. Roze 50+ kent een 

ambassadeursnetwerk van actieve vrijwilligers verspreid over heel Nederland.  

Zij vangen signalen op en verzorgen de lokale en regionale belangenbehartiging 

van oudere LHBT’s . Zo gaan ze in gesprek met (lokale) organisaties, gemeenten, 

gewesten en afdelingen van ouderenbonden, Wmo-raden, stichting Welzijn 

Ouderen en woonzorgcentra. Ambassadeurs zorgen op vrijwillige basis in hun 

eigen regio voor een beter leefklimaat voor homoseksuele, lesbische, biseksuele 

en transgender 50-plussers. 

www.roze50plus.nl

De LHBT’s zelf staan voor de opdracht 

om zichzelf als groep beter lokaal te 

organiseren. Die zelforganisatie is niet 

eenvoudig, maar krijgt hier en daar 

wel vorm, zoals door het aanstellen van 

LHBT-ambassadeurs.

Een andere optie is om actief verbin-

ding te zoeken met andere kwetsbare 

groepen in het gemeentelijk domein. 

Bijvoorbeeld rondom een thema als 

eenzaamheid met ouderen, migranten, 

GGZ-cliënten. Door samen een debat 

of bijeenkomst over eenzaamheid te 

organiseren is het mogelijk om ook 

LHBT-problematiek onder de aandacht 

Tot besluit
Er zijn zeker kansen en mogelijkheden 

voor oudere LHBT’s om in het lokale 

sociale domein hun stem te laten horen. 

De grote valkuil is dat oudere LHBT’s in de 

ogen van het nieuwe gemeentelijke be-

leid geen specifieke doelgroep zijn, maar 

gewoon gebruiker van het Wmo-loket, 

aanvrager van het gemeentelijk PGB, be-

woner van een wijk waarin een wijkteam 

actief is en klant van de gemeentelijke 

welzijnsvoorzieningen en algemene voor-

zieningen. Net zoals iedere andere burger. 

Dat zou de conclusie haast rechtvaardigen 

dat integratie gelukt is, maar doet geen 

recht aan de realiteit dat oudere LHBT’s 

wel degelijk op grond van hun eigenheid 

en eigen problematiek nog bijzondere 

aandacht nodig hebben. 

soms mogelijkheden. Mogelijkheden om 

vanuit eigen kracht, eigen regie naar 

eigen behoefte initiatieven te nemen. 

Ook oudere LHBT’s zelf kunnen de 

gemeente uitdagen en vragen waarom er 

geen kleinschalige woonvoorziening voor 

roze ouderen is. Of waarom roze ouderen 

geen ontmoetingsplek hebben. 

Voor oudere LHBT’s lokaal gelden de 

volgende opdrachten aan zichzelf: 

•	 Weet hoe uw gemeente werkt 

(komt LHBT-problematiek voor in de 

verordening, in het Wmo-beleidsplan, 

vragenlijsten, etc).

•	 Analyseer de lokale en regionale 

situatie, kijk waar de besluiten worden 

genomen die voor oudere LHBT’s van 

belang zijn en organiseer uzelf lokaal en 

regionaal (beleidsvolgend).

•	 Ontwikkel uw eigen visie en doelen: wat 

wilt u bereiken, lokaal.

•	 Kijk naar bestaande 

medezeggenschapsstructuren en 

zoek verbindingen met anderen, bv. 

ouderenbonden.

•	 Zoek eventueel verbinding in wijken en 

met wijkteams.

•	 Ga vooral ook zelf naar de wethouder, 

commissie, raad.

•	 Wees innovatief en inspireer.

•	 Vertel ervaringsverhalen, gebruik uw 

ervaringsdeskundigheid.
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