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Voorwoord

NIET ALLEEN ANDERS OF NIET ANDERS?

Picture this: Amsterdam, 1998. Vanuit de hele wereld kwam jong en oud naar onze 
hoofdstad voor de GayGames. Om zichzelf te kunnen zijn en elkaar te ontmoeten. 
Om niet alleen anders te zijn. Ik was een van hen. Ik kon en kan mezelf zijn onder 
familie, vrienden en collega’s en dat ervaar ik als een groot goed. 

Maar toen ik besloot mee te doen aan de GayGames, kreeg ik allerlei vragen. 
Is dat nu wel nodig? Zonderen jullie je dan juist niet af? Is het niet beter ‘gewoon 
mee te doen’ met de ‘rest’? Ik ben voorstander van activiteiten vanuit een gezamen-
lijk belang. Soms is het prettig om anderen op te zoeken met wie je iets gemeen 
hebt: een religie, een land van herkomst of een gepassioneerde hobby. Of een 
seksuele voorkeur. In dat geval blijkt het ook nog gezond: lesbische, homo-, bi- 
en transgender- (LHBT) jongeren die elkaar (kunnen) opzoeken, zitten beter in 
hun vel dan LHBT-jongeren die dat niet (kunnen) doen. 

Belangrijk is dat daarnaast ook bereidheid bestaat om open te staan voor anderen. 
Voor een leven in vrijheid, is niet alleen aparte organisatie en ontmoeting nodig, 
maar ook tolerantie en kennismaking. De GayGames werden dan ook bezocht door 
een diversiteit aan mensen. Ja ook door hetero’s! 
Ik denk dat het daarom ook goed is om te kunnen laten zien wie je bent. Vanuit 
een veilige omgeving: juist omdat dat niet altijd en overal mogelijk is.

De visie achter het huidige jeugdstelsel vraagt dat gemeenten meer inzetten op de 
gezonde basis van opvoeden en opgroeien. Dat ze een goede balans vinden tussen 
voorzieningen dichtbij huis en bij de jeugd, en voor meer specifieke hulp- en zorg-
vragen. 
Een van de voorwaarden voor gezond en veilig opgroeien is dat kinderen of jongeren 
de kans krijgen om zichzelf te ontdekken. Te ontdekken wat hun sterke kanten zijn, 
en wie ze (mogen) zijn. En daar zitten vele kanten aan, bijvoorbeeld geaardheid en 
genderidentiteit. 
Niet iedereen heeft daar kaas van gegeten. De kennis en handvatten uit deze bro-
chure geven gemeenten de kans om aandacht te besteden aan LHBT-jeugd en maat-
schappelijke organisaties te steunen bij hun activiteiten om deze jongeren te steu-
nen en zichtbaar te maken. Ik weet uit ervaring hoe belangrijk dat is. 
 
De invalshoek van deze publicatie sluit mooi aan bij de Top 10 van beschermende 
factoren bij opvoeden en opgroeien die we vanuit het Nederlands Jeugdinstituut 
schreven, en theoretisch onderbouwden. Deze tien beschermende factoren zijn in 
feite handvatten voor het concretiseren van positief jeugdbeleid. Een van die tien 
beschermende factoren is het versterken van de positieve identiteit van de jeugd. 
In feite zijn de handvatten uit deze publicatie daarvan een concretisering voor 
gemeenten.  

Om een andere reden denk ik dat het voor gemeenten interessant en belangrijk is 
om aandacht aan LHBT-jeugd én hun opvoeders te besteden. Op de mondiale schaal 
gaat het in Nederland best goed met LHBT-jeugd en -volwassenen. Helaas blijkt 
uit recent onderzoek, onder andere van de Nationale Ombudsman, het Sociaal en 
Cultureel Planbureau en het Verweij Jonker Instituut dat er nog best zorgen zijn. 
Dat wat we bereikt hebben, zullen we daarom constant moeten onderhouden en 
doorgeven aan volgende generaties: van jeugd, beroepskrachten en vrijwilligers. 

Daarom ben ik ben blij met Niet alleen anders. Ik hoop dat deze publicatie aanzet 
tot prettige gesprekken en ontmoetingen. Het klinkt toch eigenlijk heel logisch? 
Als je lekker in je vel zit, als je je gezien voelt en jezelf kunt zijn, dan kun je toch 
meer van de wereld aan? Dat gunnen we toch iedere jongere?

Pieter Paul Bakker,
Senior adviseur Participatie en Veilig Opgroeien 
Nederlands Jeugdinstituut. 
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InLEIdInG

Met de verantwoordelijkheden voor de jeugdhulp vanaf 1 januari 2015 en de 
nieuwe wmo wilt u kansen bieden aan jongeren. de groep lesbische-, homo-, bi en 
transgender (LHBT) jongeren heeft veel baat bij zo’n insteek. deze groep heeft 
meer dan gemiddeld te maken met ernstige problematiek zoals suïcidaal gedrag 
en heeft tegelijkertijd profijt van een aanpak waarbij eigen kracht voorop staat. 
ontmoeting tussen LHBT-jongeren speelt daarbij een sleutelrol: de jongeren kun-
nen elkaar ondersteunen waardoor zij beter in hun vel komen te zitten. 
ontmoeting voorkomt dat zij een (groter) beroep moeten doen op de (jeugd)hulp-
verlening. 

Alle jongeren krijgen wel te maken met stressvolle en spannende situaties. Ze 
maken zich zorgen over hun cijfers of hun kleren of hun vrienden op sociale media. 
Jongeren die lesbisch, homo, bi en/of transgender zijn, hebben daar bovenop ook te 
maken met stress die voortkomt uit hun ‘anders’ zijn. Ze piekeren bijvoorbeeld over 
hun coming-out naar hun ouders, ze zijn bang dat het voetbalteam erachter komt, 
of ze voelen zich eenzaam omdat ze denken dat ze de enige zijn die zich zo voelt. 

niet de norm
Als jonge lesbo, homo, bi en/of transgender moeten ze een weg zien te vinden in 
een samenleving waarin zij niet de norm zijn. Ze leren met vallen en opstaan 
omgaan met mensen die geen rekening houden met hun ‘anders’ zijn. Die hen soms 
zelfs ‘vreemd’ of ‘raar’ vinden of zelfs vinden dat zij minder rechten zouden moeten 
hebben. Het is onder jongeren nog verre van normaal om relaxed te zijn over les-
bo’s, homo’s, bi’s en transgenders. Nederland staat dan wel bekend als een tolerant 
land naar LHBT’s maar onder jongeren is die tolerantie een stuk lager.

Dit zien we terug in de cijfers. 50 procent van de homo-, lesbische en bi-jongeren 
denkt wel eens aan zelfmoord, zo weten we uit SCP-onderzoek (2010). 
Zelfmoordpogingen komen bij hen bijna vijf keer zo vaak voor dan bij andere jonge-
ren. Pesten is een van de aanleidingen. Op school is het klimaat meestal niet goed 
voor LHBT-jongeren. Zo meldt het SCP (2012) dat slechts 5 procent van de jongeren 
denkt dat je open kunt zijn op je school als je lesbisch, homo of bi bent. Dat is niet 
verbazingwekkend als je bedenkt dat ‘homo’ een van de meest populaire scheld-
woorden op school is. 

Een remedie: ontmoeting 
Voor iedere jonge lesbo, homo, bi en transgender is het een uitdaging om te leren 
omgaan met de spanning en stress die komt kijken bij ‘anders’ zijn. Eén van de beste 
manieren om dit te doen – zo blijkt uit diverse wetenschappelijke onderzoeken – 
is het ontmoeten van andere jonge lesbo’s, homo’s, bi’s en/of transgenders. Er zijn 
aanwijzingen dat LHBT-jongeren die andere jongeren zoals zij ontmoeten, minder 
vaak aan zelfmoord denken en minder last hebben van depressie. Ontmoeting tus-
sen lesbische, homo-, bi- en/of transgenderjongeren onderling zorgt ervoor dat 
deze jongeren vaak voor het eerst in hun leven ‘ergens bijhoren’. 

42 procent van de brugklassers in Utrecht antwoordde in 
2007 in een enquête van de gemeente dat zij de vriendschap 
zouden verbreken als hun beste vriend(in) homo, lesbisch 
of bi zou zijn.
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Samen met andere LHBT-jongeren zijn ze niet alleen anders. Ontmoeting zorgt er 
kortom voor dat deze jongeren goed in hun vel komen te zitten en net als andere 
jongeren zichzelf kunnen zijn. 
Vaak delen jongeren bij zulke ontmoetingen hun ervaringen. Deze interne peer-to-
peer overdracht biedt de mogelijkheid om problemen in een vroeg stadium samen te 
bespreken en aan te pakken. Hoogleraar Tine van Regenmortel noemt dit essentieel 
in het proces van empowerment. Ontmoeting van LHBT-jongeren kan voorkomen dat 
zij terecht komen bij de hulpverlening. Samen kunnen de jongeren praten, huilen en 
lachen over dingen die niemand anders om hen heen begrijpt. Of, zoals een van hen 
zei: “Voor het eerst in mijn leven was ik niet anders.” 

Zelfredzaamheid
Ontmoeting tussen LHBT-jongeren onderling zorgt voor versterking van hun net-
werk. Daardoor groeit  hun zelfvertrouwen. Bovendien de-problematiseert ontmoe-
ting: in plaats van met een hulpverlener over hun moeilijkheden te praten, wisselen 
deze jongeren ervaringen met elkaar uit. Ze vinden bij elkaar herkenning en maken 
met elkaar plezier. Ontmoeting tussen LHBT-jongeren is een vorm van zelfhulp: 
het vergroot hun zelfredzaamheid. Het past daarom uitstekend bij de de doel-
stellingen van de Jeugdwet en is ook zinnig in het kader van de Nieuwe Wmo. 

“Voor het eerst in mijn leven was ik niet anders.” 
LHBT-jongere over de ontmoeting met andere LHBT-jongeren 

uw rol als gemeente 
De gemeente heeft een aanjagersrol om deze doelgroep op de agenda te zetten. 
Vanuit uw visie dat iedere burger meetelt en kwetsbare jongeren extra aandacht 
nodig hebben, kunt u met maatschappelijke organisaties afspraken maken over hun 
taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van LHBT-jongeren. Maatschappelijke 
organisaties zoals het jongerenwerk, (school)maatschappelijk werk, buurtwerk 
of GGD-en ondersteunt u immers omdat ze er zijn voor àlle jongeren, dus ook voor 
LHBT-jongeren. Daarnaast kunt u als gemeente invloed uitoefenen op de aandacht 
in het werkprogramma van het (regionale) antidiscriminatiebureau. 

Ook heeft u een spilfunctie. Daar kunt u op verschillende manieren invulling aan 
geven. Zo kunt u afspraken maken met maatschappelijke organisaties over hun 
rol bij ontmoeting van LHBT-jongeren, subsidiemogelijkheden creëren voor jonge-
ren die ontmoeting opzetten en alle betrokken partijen aan elkaar voorstellen. 
Als gemeente heeft u de mogelijkheid om het veld te overzien, verbindingen te 
leggen en hierin de regie te voeren. Zo kunt u in het kader van de jeugdwet en de 
nieuwe Wmo ervoor zorgen dat een kwetsbare groep jongeren volwaardig meedoet 
aan de samenleving. In deze publicatie vindt u achtergrondinformatie, tips en een 
goed voorbeeld over hoe u dit aanpakt. 

Ontmoeting met andere LHBT-jongeren zorgt 
ervoor dat jongeren beter in hun zitten. 
En het beschermt tegen zelfmoordgedachten. 
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VEELGESTELdE VrAGEn

1. Hoe staat het met de acceptatie van LHBT-jongeren? 
Onder jongeren heeft homo-, bi- en lesbische seksualiteit vaak geen 
positieve naam. ‘Homo’ is een van de meest gebruikte scheldwoor-
den op school. ‘Vrouwelijk’ gedrag bij jongens vormt een belang-
rijke aanleiding tot pesten en ook meisjes die zich in de ogen van 
anderen ‘te mannelijk’ gedragen kunnen het mikpunt worden van 
spot. Transgendergevoelens en -identiteit zijn vaak onbekend. 
Uitkomen voor je homo-, lesbische, bi- en/of transgendergevoelens 
op school is dus vaak lastig en veel jongeren verbergen hun seksu-
ele voorkeur. 
Uit onderzoek van het SCP uit 2011 blijkt dat slechts 5 procent 
van de jongeren denkt dat je op school open kunt zijn over je 
seksuele voorkeur en 36 procent denkt dat dit alleen bij vrienden 
kan. 

2. Hoe oud zijn LHBT-jongeren als ze uit de kast komen? 
Lesbische, homo-, bi- en transgenderjongeren voelen zich vaak 
al op jonge leeftijd anders dan anderen, maar ze kunnen hun gevoe-
lens niet altijd meteen een naam geven. Uit het onderzoek Steeds 
gewoner, nooit gewoon van het SCP in 2010 blijkt dat:

meisjes gemiddeld 13,5 jaar en jongens gemiddeld 12,6 jaar 
oud zijn, als zij zich bewust worden van hun seksuele voorkeur. 
Onderzoek onder transgender volwassenen geeft aan  dat zij 
gemiddeld 13,5 jaar waren toen ze hun transgendergevoelens 
ontdekten.
jongeren, als zij voor zichzelf hun gevoelens duidelijk hebben, 
voor de vraag staan of ze dit aan iemand kunnen vertellen. 
De meeste jongeren stellen hun omgeving niet direct op de 
hoogte. Zo wachten lesbische en bi-meisjes er gemiddeld 
3 jaar mee en homo- en bi-jongens 3,7 jaar voordat ze iemand 
voor het eerst vertellen over hun seksuele voorkeur. 

3. waarom is ontmoeting belangrijk voor LHBT-jongeren? 
In de kast blijven zitten of negatieve reacties krijgen ten aanzien 
van je seksuele geaardheid of genderidentiteit, gaat jongeren 
meestal niet in de koude kleren zitten.

Eén op de acht homo- en bi-jongens en één op de zeven 
lesbische en bi-meisjes heeft vaak tot heel vaak last van 
depressieve klachten.
De helft van de homo-, lesbische en bi-jongeren denkt wel 
eens aan zelfmoord. Ook doen homo-, lesbische en bi-jongeren 
veel vaker een zelfmoordpoging dan andere jongeren. Pesten 
blijkt hiervan de grootste voorspeller hiervan (Van Bergen 
et al. 2013).

Waarom moet de gemeente ontmoeting 
organiseren voor LHBT-jongeren onderling? 
Omdat …

jong zijn en erachter komen dat je lesbisch, homo, bi of transgender 
bent, niet makkelijk is,
de gemeente gericht is op het verbeteren van het welzijn, de maat-
schappelijke participatie, zelfredzaamheid en gezondheid van alle 
jongeren in 
de gemeente; dus ook die van LHBT-jongeren,
u alle jongeren een jeugd gunt waarin ze kunnen praten en lol 
maken met jongeren die ‘zijn zoals zij’,
wanneer u het niet doet, LHBT-jongeren in uw gemeente geen plek 
hebben waar ze helemaal zichzelf kunnen zijn, 
ontmoeting tussen LHBT-jongeren (grotere) problemen voorkomt 
die specifiek bij LHBT-jongeren kunnen spelen. Het gaat met name 
om psychische problemen zoals depressie en suïcidaal gedrag. 
ontmoeting te beschouwen is als een vorm van zelfhulp of 
burgerinitiatief,
en u met ontmoeting tussen LHBT-jongeren voorkomt dat deze 
jongeren een (groter) beroep moeten doen op de hulpverlening. 
U versterkt de nulde lijn en dat zorgt voor besparing op de eerste 
en de tweede lijn. Het stimuleren van ontmoeting is dus ook een 
goedkope aanpak.

Ontmoeting tussen LHBT-jongeren onderling 
betekent dat … 

LHBT-jongeren elkaar in een veilige omgeving kunnen ontmoeten 
en leren kennen,
de jongeren ontspannende activiteiten kunnen ondernemen en met 
elkaar praten over hun ervaringen met betrekking tot jong zijn en 
LHBT-zijn,
zij door die ontmoeting met andere LHBT-jongeren beter in hun vel 
zitten. Het draagt bij aan hun empowerment, welzijn en gezondheid,
zij zelf, met ondersteuning van maatschappelijke organisaties, 
zoals antidiscriminatiebureaus en welzijnsinstellingen die ontmoe-
ting organiseren.

http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2010/Steeds_gewoner_nooit_gewoon
http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2010/Steeds_gewoner_nooit_gewoon
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De verwachting is dat dit mogelijk nog hoger ligt onder trans-
genderjongeren, aangezien uit het SCP onderzoek Worden wie 
je bent blijkt dat 70 procent van de volwassenen transgender-
respondenten ooit aan zelfmoord  heeft gedacht en 20 procent 
van hen ooit een zelfmoordpoging heeft gedaan.

Ontmoeting met andere LHBT-jongeren zorgt ervoor dat LHBT-
jongeren beter in hun zitten en het beschermt tegen zelfmoord-
gedachten. 

4. Moeten LHBT-jongeren niet zelf ontmoeting organiseren? 
Ja natuurlijk moeten jongeren het zelf regelen. Maar ze kunnen 
het niet altijd helemaal alleen. Ondersteuning door professionals 
of (volwassen) vrijwilligers van maatschappelijke organisaties 
heeft veel meerwaarde. Professionals en vrijwilligers hebben 
meer ervaring met organiseren, ze weten de wegen en kunnen 
ingrijpen als er iets misgaat. Daarnaast kunnen LHBT-jongeren 
het spannend vinden om alles alleen te organiseren: ze zijn mis-
schien onzeker over hoe ze andere LHBT-jongeren kunnen benade-
ren of bang dat er niemand naar hun activiteiten komt. Een profes-
sional of vrijwilliger kan vaak net dat steuntje in de rug geven dat 
ze nodig hebben. 

5. waarom pakken maatschappelijke organisaties dit niet altijd uit zichzelf op? 
Maatschappelijke organisaties hebben de situatie en thematiek 
van LHBT-jongeren niet altijd op hun netvlies. Dat komt omdat 
jongeren uit zichzelf vaak (nog) niet durven te praten over hun 
LHBT-gevoelens, en volwassen er vaak niet naar durven vragen. 
Ook in groepen zoals bij het jongerenwerk komt het vaak weinig 
aan de orde. Wanneer het in een groep meisjes bijvoorbeeld over 
liefde en relaties gaat, gaat het al gauw over jongens. Niet gek, 
maar dat betekent dat een groep meisjes buiten de boot valt. Bij 
maatschappelijke organisaties zoals jongerenwerk, (school)maat-
schappelijk werk, buurtwerk of GGD-en kan hierdoor onterecht het 
beeld ontstaan dat de doelgroep nauwelijks bestaat. Cijfers over 
de acceptatie van LHBT-jongeren (zie bijlage 1) zijn vaak onbekend. 
Gemeenten zijn daarom erg belangrijk: zij kunnen de thematiek 
en de doelgroep op de kaart zetten. 

6. waarom moeten we in de gemeente iets apart organiseren voor LHBT-
jongeren? Homo zijn is toch heel normaal? Er worden toch ook geen hetero-
ontmoetingen georganiseerd? 

Onder jongeren is de norm meestal dat iedereen heteroseksueel 
is. En van transgender-zijn weten ze vaak niet veel af. 

Op sportactiviteiten, discoavonden, uitjes, debatten, voorlichtingen en 
alle andere activiteiten voor jongeren is de ongeschreven regel dat 
iedereen hetero is: de meisjes kletsen over jongens, de jongens kijken 
naar 
de meisjes. Dat maakt het moeilijk voor LHBT-jongeren om zichzelf 
te zijn en andere LHBT-jongeren te ontmoeten tijdens die activiteiten. 
Op aparte activiteiten voor LHBT-jongeren kan dat wel. 

7. Als onze gemeente zorgt voor ontmoeting, is er dan geen hulpverlening voor   
deze jongeren meer nodig?

Ontmoeting zorgt ervoor dat LHBT-jongeren beter in hun vel komen 
te zitten. Het werkt preventief. Maar voor een deel van de jongeren 
is meer nodig: jongeren die thuis in de knel komen omdat ouders 
hun LHBT-zijn niet accepteren, jongeren die flink gepest worden, of 
jongeren die ernstige psychische problemen hebben. Goede hulpver-
lening is dus ook voor LHBT-jongeren van groot belang. Daarom dient 
de (jeugd)hulpverlening en ondersteuning in de gemeente goed toe-
gankelijk te zijn voor deze doelgroep. Dit kan bijvoorbeeld door LHBT 
expliciet op te nemen in de aanbesteding, en deskundigheidsbevorde-
ring over LHBT bij professionals en vrijwilligers in zorg en welzijn 
te stimuleren. 

http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2012/Worden_wie_je_bent
http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2012/Worden_wie_je_bent
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TIEn GoudEn TIpS

Hoe kan de gemeente ervoor zorgen dat de eigen kracht van LHBT-jongeren 
bevorderd wordt? dat kunt u doen door in te zetten op ontmoeting tussen LHBT-
jongeren. Hier vindt u tien gouden tips over hoe u die ontmoeting mogelijk maakt. 

 
Tip 1  Heb oog voor diversiteit 

In beleid wordt er steeds meer rekening gehouden met het feit dat 
niet iedere jongere hetzelfde is. Zeker in Wmo-beleid is er oog voor 
verschillen in opleidingsniveau, sociaaleconomische situatie, sekse, 
etniciteit en handicap. Opgroeien in een gezin met een lage sociaal-
economische status kent namelijk andere hobbels dan opgroeien 
in een rijk milieu. 

Verschillen in seksuele voorkeur en genderidentiteit tussen jongeren 
komen minder vaak aan de orde. Hierdoor kan mogelijk uit het oog 
verloren worden dat niet alle jongeren heteroseksueel zijn en dat niet 
alle jongeren een genderidentiteit hebben die overeenkomst met hun 
geboortegeslacht. Een bekend argument tegen het benoemen van 
deze verschillen is dat de groep lesbische, homo-, bi- en transgen-
derjongeren te klein is om aandacht te besteden. Het gaat echter 
om bijna 8 procent van de jongeren: in een gemeente met 10.000 
jeugdigen zijn dat dus al bijna 800 jeugdigen. 

Wanneer de gemeente in jeugdbeleid aandacht heeft voor diversiteit 
onder jongeren, kan het beleid gericht op ontmoeting tussen LHBT-
jongeren hier logisch bij aanhaken. 

Welke organisaties kunnen ontmoeting tussen 
LHBT-jongeren organiseren, faciliteren en ondersteunen? 
Denk bij maatschappelijke organisaties zoals aan 
jeugd- en jongerenwerk, buurt- of opbouwwerk, 
sociaal (en cultureel) werk, (school)maatschappelijk 
werk de GGD, Centrum Jeugd en Gezin, JIP of een 
antidiscriminatiebureau.

Tip 2 Zet de doelgroep op de kaart! 
Hoe zorgt u ervoor dat maatschappelijke organisaties in uw regio 
oog krijgen voor LHBT-jongeren? En hoe kaart u aan dat ontmoeting 
tussen LHBT-jongeren onderling een uitstekend middel is om deze 
kwetsbare groep jongeren te versterken in hun zelfredzaamheid? 
Ontmoeting tussen LHBT-jongeren is letterlijk van levensbelang. 
Er zijn sterke aanwijzingen dat het de kans vermindert op depressie
en zelfmoord. Toch twijfelen buitenstaanders soms aan het nut van 
ontmoeting tussen LHBT’s. “Waarom moeten homo’s alles zo nodig 
apart doen?” of: “Er is toch ook geen hetero-avond voor jongeren?”, 
vraagt men zich dan af. Deze opmerkingen tonen aan dat er weinig 
kennis is van het belang van ontmoeting. Als gemeente is het daarom 
van belang om de verschillende partijen mee te krijgen en te over-
tuigen. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door: 

cijfers te presenteren over de situatie van LHBT-jongeren, 
zoals over de acceptatie en het hoge aantal zelfmoordpogingen 
(zie bijlage 1)
een rondetafelgesprek over het onderwerp te organiseren met 
maatschappelijke organisaties. Nodig hiervoor experts uit op 
het gebied van LHBT-emancipatie: zij kunnen de cijfers toelich-
ten. Zorg dat er veel professionals afkomen op de bijeenkomst 
die werken met jongeren. Maak het aantrekkelijk bijvoorbeeld 
door een introductie van de wethouder en een borrel achteraf. 
een mini-symposium te organiseren waar een onderzoeker over 
de doelgroep komt spreken, de cijfers presenteert en het nut van 
ontmoeting benadrukt. Vervolgen kunnen mensen uit de praktijk 
met elkaar in debat gaan. Licht op dit symposium eventueel een 
goed voorbeeld uit van een andere gemeente. 

Ook de lokale en landelijke pers kunt u inzetten om bekend te maken 
dat uw gemeente zich hiervoor inzet. Op die manier ontstaat er ook 
meer maatschappelijk draagvlak. Als gemeente kunt u in de media 
uitleggen dat de norm onder veel jongeren nog steeds heteroseksu-
eel is, en dat jongeren veel beperkter denken over genderdiversiteit 
dan de meeste volwassenen. U maakt kortom duidelijk dat LHBT-
jongeren een kwetsbare groep zijn die extra aandacht nodig hebben. 

“Ik was erg geschrokken van de hoge zelfmoord-
cijfers. Dat voorkomen is voor mij een belang-
rijke drijfveer.”  Ambtenaar in Middelburg 
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Tip 4 Sluit aan bij huidig beleid 
Steeds meer gemeenten hebben nadrukkelijk aandacht voor LHBT-
burgers binnen hun reguliere be-leid. Het past in de trend waarin uit-
sluiting op basis van seksuele voorkeur of genderidentiteit steeds min-
der geaccepteerd wordt en jongeren steeds vaker ‘uit de kast komen’. 
 
Ontmoeting tussen LHBT-jongeren kan voorkomen dat deze jongeren 
een (groter) beroep moeten doen op professionele hulpverleners in 
verband met depressie of suïcidaliteit. Ontmoeting tussen LHBT-
jongeren heeft dus een sterk preventief effect. Dat betekent ook dat 
het kosten kan besparen. Hulpverlening blijft dan beperkt tot jongeren 
die er ook met hun eigen netwerk niet uitkomen. Het mo-gelijk maken 
van ontmoeting tussen LHBT-jongeren past binnen verschillende 
beleidsterreinen.

Ontmoeting tussen LHBT-jongeren is een zeer sterk preventief middel. 
Het zorgt er voor dat LHBT-jongeren gezond zijn en blijven. 

Tip 3 neem deze doelgroep op in aanbesteding en subsidievoorwaarden 
De aanbesteding van diverse maatschappelijke taken en het verstrek-
ken van subsidies bieden een mooie gelegenheid om aandacht te 
vragen voor de eigen kracht van LHBT-jongeren. 

Aanbesteding
In de aanbesteding van bijvoorbeeld het jeugd- en jongerenwerk kunt 
u opnemen dat aandacht voor verschillen tussen jongeren, waaronder 
verschillen in seksuele voorkeur en genderidentiteit, een integraal 
onderdeel dienen te zijn van de kwaliteit die de gemeente verwacht. 
Daarnaast kan de gemeente benadrukken dat er ingezet moet worden 
op het vergroten van de eigen kracht van kwetsbare groepen jonge-
ren. Hier passen diverse acties bij waaronder het mogelijk maken 
van ontmoeting tussen LHBT-jongeren: ontmoeting tussen LHBT-
jongeren onderling biedt deze jongeren de mogelijkheid om hun 
eventuele problemen of moeilijkheden met elkaar te delen en elkaar 
te steunen. Zoals gezegd, versterkt dat hun zelfredzaamheid. 

Subsidie
Mogelijk heeft de gemeente met een aantal maatschappelijke organi-
saties een subsidierelatie. Bij de maatschappelijke organisaties die 
zich bezig houden met jeugd, zelfredzaamheid van jeugd, zelfhulp-
groepen, jongerenparticipatie, antidiscriminatie (van jeugd), kunt u 
aangeven dat u LHBT-jongeren een belangrijke doelgroep vindt en 
dat u weet dat onderlinge ontmoeting een belangrijke middel is voor 
de doelgroep om problemen te voorkomen. 

Afspraken binnen subsidierelatie 
 
Gemeenten zijn verplicht om de diensten van het antidiscriminatiebureau in hun regio af te 
nemen. Omdat u met deze organisatie als vanzelfsprekend een subsidierelatie onderhoudt 
kunt u makkelijker met hen praten over de mogelijkheden om LHBT-jongeren op de kaart te 
zetten. U kunt bijvoorbeeld het antidiscriminatiebureau vragen voor het monitoren van de 
acceptatie van LHBT-jongeren op scholen en/of bij sportverenigingen. Maar zij kunnen ook 
een rol spelen bij het creëren van ontmoeting tussen LHBT-jongeren, bijvoorbeeld in samen-
werking met het jongerenwerk. 

Ontmoeting tussen LHBT-jongeren is een zeer 
sterk preventief middel. Het zorgt er voor dat 
LHBT-jongeren gezond zijn en blijven. 
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de Jeugdwet en positief jeugdbeleid 
Het meest voor de hand liggende beleidsterrein is de nieuwe 
Jeugdwet. Met de nieuwe Jeugdwet krijgt de gemeente de verantwoor-
delijkheid voor uitvoering van de gehele jeugdzorg. Een centraal uit-
gangspunt in deze wet is inzetten op preventie. En uitgaan van de eigen 
verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden van jeugdigen en hun 
ouders, met inzet van hun sociale netwerk. Ook het uit-gangspunt dat 
jongeren zo snel mogelijk, zo dichtbij mogelijk en zo effectief mogelijk 
hulp geboden wordt is van belang. Er wordt dan ook wel gesproken van 
positief jeugdbeleid. Het Nederlands Jeugd-instituut beschrijft positief 
jeugdbeleid als volgt: ‘het gaat om het stimuleren, verbeteren en ver-
sterken van de mogelijkheden die de normale ontwikkeling van kinde-
ren en jongeren optimaliseren. Zonder daarbij te problematiseren 
maar ook zonder de problemen uit het oog te verliezen.’

Ontmoeting organiseren tussen LHBT-jongeren past uitstekend in een 
visie van positief jeugdbeleid én bij het versterken van de eigen moge-
lijkheden van jongeren en het versterken van hun sociale netwerk. 
LHBT-gevoelens zijn immers heel normaal. Het hoort bij de normale 
ontwikkeling van jonge-ren dat ze zich gaan afvragen wie ze zijn, op 
wie ze vallen en ook dat ze zich daar onzeker over voe-len. Maar door-
dat de samenleving niet helemaal aansluit bij deze jongeren en een 
deel van de men-sen negatief staat ten opzichte van LHBT-zijn, kunnen 
zij in een lastig parket komen en is extra steun nodig. 

de nieuwe wmo
Ontmoeting tussen LHBT-jongeren past niet alleen bij de Jeugdwet, 
maar ook bij de nieuwe Wmo. Met de nieuwe Wmo krijgen gemeenten 
een bredere verantwoordelijkheid voor het ondersteunen van mensen 
met een beperking of psychische problematiek, zodat zij kunnen parti-
ciperen in de samenle-ving. En gemeenten moeten passende onder-
steuning bieden zodat mensen zoveel mogelijk zelfred-zaam kunnen 
blijven, bijvoorbeeld in het voeren van hun eigen huishouden. Het uit-
gangspunt van de nieuwe Wmo is namelijk dat mensen zoveel mogelijk 
vanuit eigen kracht en met inzet van hun eigen sociale netwerk hun 
ondersteuning zelf organiseren en dat de gemeente waar nodig aan-
vult. Een belangrijk onderdeel van de nieuwe Wmo is dat deze beoogt 
de betrokkenheid van mensen op elkaar te vergroten. Zodat mensen 
ook de mogelijkheid hebben om in hun eigen sociale omgeving en net-
werk een beroep te doen op steun.

Ook voor LHBT jongeren is het van belang dat zij beschikken over 
een sterk netwerk waarbij ze te-recht kunnen met hun vragen en 
onzekerheden. Hierdoor kan voorkomen worden dat ze (later in hun 
leven) langdurige ondersteuning nodig hebben van professionals. 
Ontmoeting tussen LHBT-jongeren biedt precies dat: het verstevi-
gen van eigen en veilige netwerken en bijdragen aan een beter wel-
zijn van LHBT-jongeren. Professionals spelen hierbij een onder-
steunende rol en leren de jongeren om dit zelf te regelen. Dit zorgt 
voor zelfredzaamheid van deze groep kwetsbare jongeren en ver-
groot hun maatschappelijke participatie. Ontmoeting tussen LHBT-
jongeren, waarin de doelgroep zelf actief participeert en zich zo 
inzet voor een LHBT-vriendelijke omgeving, sluit dus naadloos aan 
bij beleid voor de nieuwe Wmo.

Ontschotting

Ontmoeting tussen LHBT-jongeren past uitstekend binnen de Jeugdwet, maar heeft ook een 
link met de nieuwe Wmo. Dit is daarom een mooi thema om te ‘ontschotten’. Zorg er voor dat 
de uitvoerders van het jeugdbeleid en de uitvoerders van het Wmo-beleid op de hoogte zijn 
van de problematiek en elkaar weten te vinden. Organiseer bijvoorbeeld een themamiddag 
over LHBT-jongeren en zet daar ontmoeting centraal op de agenda. En spreek met de ver-
schillende uitvoerders af wie wat doet op dit terrein.

Tip 5 	 Vervul een spilfunctie 
Het mooiste is als LHBT-jongeren zelf initiatief nemen gericht 
op ontmoeting. De ervaring leert echter dat deze initiatieven in 
het begin vaak erg kwetsbaar zijn. Meestal leunen ze op een aantal 
actieve jongeren. Wanneer deze gaan studeren of andere prioriteiten 
krijgen, stort een initiatief vaak in. Als gemeente is het daarom aan 
te raden om deze jongeren te koppelen aan een (volwassen) LHBT-
organisatie of een maatschappelijke organisatie die de jongeren 
kan faciliteren en kan ondersteunen in hun activiteiten. Meestal 
weten de jongeren deze matschappelijke organisaties zelf niet te 
vinden. Als gemeente kunt u een spilfunctie vervullen om de verbin-
ding te leggen en zo duurzame ontmoeting tussen LHBT-jongeren 
mogelijk te maken. 
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Tip 6 Zorg voor subsidiemogelijkheden voor LHBT-jongereninitiatieven
In veel gemeenten kunnen jongeren die een maatschappelijke project 
willen uitvoeren en iets voor een ander willen betekenen, subsidie 
aanvragen. Binnen de subsidiemogelijkheden is het aan te raden 
om ontmoeting tussen LHBT-jongeren te benoemen als speerpunt 
of concreet voorbeeld. Dit kan via een fonds van de gemeente zelf, 
maar het kan ook via maatschappelijke organisaties. Belangrijk is 
dat LHBT specifiek benoemd wordt; de ervaring leert dat het anders 
snel over het hoofd wordt gezien. En zo komen jongeren sneller op 
het idee om dit op te pakken. Ook zorgt u ervoor dat medewerkers 
die subsidie verstrekken ervan op de hoogte zijn dat ontmoeting tus-
sen LHBT-jongeren onder de subsidieregeling valt. Zo ontstaan er 
geen onduidelijkheden over. 

Tip 7 Benoem goede voorbeelden 
Een van de beste manieren om als gemeente invloed uit te oefenen 
op het maatschappelijke domein is het benoemen en prijzen van 
goede voorbeelden. Wanneer LHBT-jongeren zelf een inloopavond 
houden voor LHBT-jongeren (al dan niet samen met een maatschap-
pelijke organisatie) kunt u als gemeente op allerlei manieren laten 
weten dit een goed initiatief te vinden. Dat kan door het voorbeeld 
uit te lichten op de website van de gemeente, bijvoorbeeld. Ook kan 
de wethouder op bezoek gaan met pers erbij. Voor de jongeren zelf is 
dit een enorme opsteker. Het inspireert hen om door te gaan. Daarbij 
laat u aan maatschappelijke organisaties in de gemeente zien dat 
zulke initiatieven op veel belangstelling van de gemeente kunnen 
rekenen. Dat stimuleert organisaties en individuele jongeren om 
dergelijke activiteiten te ontvouwen. 

Tip 8 wijs maatschappelijke organisaties op informatie 
Naast deze publicatie is er een vergelijkbare publicatie ontwikkeld 
voor maatschappelijke organisaties die direct met jongeren werken. 
Die handreiking bevat onder andere een stappenplan waarin 
beschreven staat welke rol maatschappelijke organisaties kunnen 
spelen bij het mogelijk maken van ontmoeting tussen LHBT-jongeren. 
Gemeenten kunnen deze publicatie overhandigen aan lokale organi-
saties met de boodschap dat de gemeente het toejuicht als zij dit 
oppakken. 

Tip 9  Monitor 
Beleid kan goed geëvalueerd worden door middel van een monitor. 
Door vragen op te nemen in lokale monitoren kunt u nagaan of de 
acties gericht op ontmoeting het gewenste effect hebben. In de jeugd-
monitor kan bijvoorbeeld worden gevraagd naar seksuele voorkeur 
en genderidentiteit en dit kan gekoppeld worden aan vragen over 
het welzijn van jongeren, vragen over hun netwerk, hun gevoelens 
van eenzaamheid, depressie, etc. Met deze vragen kunt u nagaan 
of de ontmoeting in de gemeente leidt tot een beter welzijn van de 
LHBT-jeugd. Hiervoor hoeft niet opnieuw het wiel uit te vinden: er 
zijn voorbeeldvragen beschikbaar in andere jeugdgezondheidsmoni-
toren via het RIVM of EMOVO. 

Tip 10 deel de successen
Als de ontmoeting tussen LHBT-jongeren in uw gemeente goed 
georganiseerd is, kunnen andere gemeenten daarvan leren. Zij zijn 
vaak nieuwsgierig hoe u dit precies heeft aangepakt, welke moeilijk-
heden u tegenkwam en hoe u die heeft overwonnen. Movisie licht 
deze goede voorbeelden graag uit: zo voorkomen we dat iedere 
gemeente bij nul moet beginnen. Meld goede voorbeelden daarom 
bij Movisie en Movisie zorgt voor de verspreiding. 
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GoEd VoorBEELd

GEMEENTE MIDDELBURG: ANTHONIE VAN DEN BUUSE

In 2010 publiceerde het Sociaal en Cultureel planbureau voor het eerst cijfers 
over de zelfmoord van lesbische, homo- en bi-jongeren. Het bleek dat zelfmoord-
gedachten en zelfmoordpogingen veel vaker voorkomen bij deze jongeren dan 
bij andere jongeren. Anthonie van den Buuse, belegd met onder andere het 
beleidsterrein emancipatie, schrok hiervan. daarom zetten hij het thema op 
de agenda in zijn regio. 

Hoe bent u te werk gegaan?  
“Ik heb het thema aan de kaak gesteld in de gemeente. Dat heb ik onder andere 
gedaan door in het ambtelijk overleg van het college van zorg en welzijn een pre-
sentatie te geven over de situatie van LHBT-jongeren. In dit ambtelijk overleg zijn 
niet alleen Middelburg vertegenwoordigd maar ook andere gemeenten. Dat heeft 
gewerkt.”

wat motiveerde u om dat te doen? 
“Ik was erg geschrokken van de hoge zelfmoordcijfers. Wat gebeurt er met een 
jongere dat deze zulke gedachten krijgt? Jongeren zijn nog in een zoekproces naar 
hun identiteit en hebben hierbij ondersteuning en begeleiding nodig. Je wilt voor-
komen dat jongeren hierbij ontsporen. Dat is voor mij een belangrijke drijfveer.”

Hoe is het verder opgepakt? 
“De vraag werd vanuit het ministerie van OCW gesteld of wij Koplopergemeente 
wilden worden op LHBT-beleid. Dat kwam heel goed uit: het gaf ons de kans om iets 
met het thema te doen. Wij zeiden dus ja, net als de gemeenten Vlissingen en Goes. 
Dit was een mooie kans om de positie van LHBT-jongeren te verbeteren, maar met 
steeds in het achterhoofd het voorkomen van zelfmoord onder deze jongeren. Het 
antidiscriminatiebureau heeft het thema actief opgepakt en is het gaan uitvoeren. 
Er is nu onder andere een LHBT-jongerengroep ontstaan die erg actief is. Zij zorgen 
bijvoorbeeld voor ontmoeting in de regio voor LHBT-jongeren. Zelf heb ik ook aan-
dacht gevraagd voor hulpverlening aan de doelgroep.”

Vanuit welke beleidsinsteek heeft u het thema opgepakt?  
“In eerste instantie vanuit emancipatie waar ook LHBT-emancipatie onder valt. 
Vervolgens is het ingepast in het gezondheidsbeleid. Ik zie zelf ook de link met de 
participatiesamenleving en de ontwikkeling richting een civil society. LHBT’s zijn 
eigenlijk zelf de belangrijkste spelers in het vergroten van de LHBT-acceptatie: 
door hieraan te werken, versterken zij hun eigen kracht. De LHBT-jongerengroep 
die is opgezet, heeft dan ook belangrijke meerwaarde in het versterken van de eigen 
kracht van de doelgroep. Want in de civil society is ontmoeting tussen burgers in 
dezelfde positie erg belangrijk: hierdoor kun je jezelf versterken, kom je meer in 
je eigen kracht. Ik vind het daarom belangrijk dat ontmoetingen voor LHBT’s laag-
drempelig zijn om naartoe te gaan: dat je er makkelijk kan binnen stappen.” 

wat zijn uw verdere plannen? 
“In de ontwikkeling van de ‘eigen kracht’ van de LHBT’s kan het COC Zeeland een 
goede en nieuwe rol gaan spelen. Wij denken met name dan aan een LHBT-platform 
voor Zeeland. COC Zeeland kan hier een trekkersfunctie in vervullen. Dit platform 
kan bijvoorbeeld bestaan uit diverse mensen en groepen die zich in willen zetten 
voor de weerbaarheid en acceptatie van LHBT-burgers in Zeeland. Je kunt daarbij 
denken aan vertegenwoordigers van de LHBT-jongerengroep Zeeland, LFB vereni-
ging zonder stempel, roze ouderen en LCHC aangevuld met privépersonen. Dit 
platform kan dan drie functies hebben. Allereerst het organiseren en faciliteren 
van ontmoeting. Dit kan fysiek in een café, in een een-op-een gesprek of via sociale 
media zoals Facebook. Maar ook het inbrengen van ervaringsdeskundigheid via 
voorlichting en advies aan professionals, werkzaam in de zorg en dienstverle-
ning. En dan met name de professionals werkzaam in CJG-verband. Tot slot kunnen 
zij de problematiek van LHBT’s op de agenda zetten en houden van de politiek en 
bij (netwerken) van professionals.” 
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BIJLAGEn: MEEr wETEn

BIJLAGE 1: FEITEN OVER LHBT-JONGEREN 
 

wanneer weet je of je LHBT bent? 
Jongeren zijn gemiddeld 13 jaar als zij zich bewust worden van hun lesbische, 
homo- of biseksuele voorkeur (Van Lisdonk & Van Bergen, 2010). 
Uit een onderzoek onder volwassen transgenders bleek dat ongeveer de helft 
van de deelnemers voor het tiende levensjaar wist dat er ‘iets’ niet klopte met 
betrekking tot hun gender. Nog eens een kwart wist dat voor hun vijftiende. 
De gemiddelde leeftijd was 13,5 jaar (Keuzenkamp, 2012). 

Hoeveel LHBT-jongeren zijn er?
Een op de vijf meisjes zou wel eens seks willen met een meisje of heeft dat 
gehad. Een op de elf jongens zou wel eens seks willen met   een jongen of 
heeft dat gehad. Dat blijkt uit de jongerenstudie Seks onder je 25e (De Graaf 
e.a., 2012). 
In Seksuele gezondheid in Nederland 2006 concludeert de onderzoeker (Kuyper, 
2012) dat 0,6 procent van de ‘vrouwen’ en 0,2 procent van de ‘mannen’ een 
ambivalente of incongruente genderidentiteit heeft in combinatie met onvrede 
met het eigen lichaam en een wens tot  (gedeeltelijke) aanpassing van het 
geboortegeslacht door hormonen  en/of operaties. Stel, je hebt een grote 
scholengemeenschap met     5000 leerlingen. Ongeveer de helft van de leer-
lingen staat geregistreerd als meisje, de andere helft als jongen. Er zouden 
dan twintig transgender jongeren zijn: vijftien geregistreerde ‘jongens’ die 
in feite meisje zijn, en vijf geregistreerde ‘meisjes’ die jongen zijn. 

Maken LHBT-jongeren negatieve reacties mee?
42 procent van de brugklassers gaf in 2007 in een enquête van de gemeente 
Utrecht aan de vriendschap te verbreken met hun beste vriend of vriendin 
wanneer deze homo, lesbisch of bi bleek te zijn (Gemeente Utrecht, 2007). In 
een landelijk onderzoek van het SCP     zegt ongeveer een op de tien jongeren 
dat homo, lesbische en bi-jongeren niet tot hun vriendenkring mogen behoren 
(Keuzenkamp, 2011).
Van de middelbare scholieren zegt 3 procent het vies te vinden als     een jon-
gen en meisje zoenen. Als twee jongens elkaar zoenen vindt 49 procent dit 
vies, en bij twee meisjes vindt 29 procent dit vies (Keuzenkamp, 2011). 
De ruime meerderheid van de homo-, lesbische en bi-jongeren die uit de kast 
is, heeft een of meerdere negatieve ervaringen of reacties gehad om de eigen 
seksuele voorkeur (Van Bergen & Van Lisdonk, 2010a). 
Moet je op school je seksuele voorkeur verbergen of kun je gewoon  open zijn? 
Volgens het SCP denkt 5 procent van de jongeren dat je gewoon open kunt zijn, 
36 procent denkt dat alleen tegenover vrienden open te zijn, een derde denkt 
dat je het voor iedereen geheim moet   houden en bijna een derde weet het 
niet(Keuzenkamp, 2011).

wat zijn verhoogde risico’s voor LHBT-jongeren? 
Ongeveer de helft van de homojongeren heeft wel eens suïcidale gedachten. 
En 9 procent van de homo- of biseksuele jongens en 
16 procent van de lesbische of biseksuele meisjes heeft een zelf-  moordpo-
ging achter de rug. Onder jongeren in het algemeen zou 
11 procent denken aan zelfmoord en 3 procent wel eens een zelf-  moord- 
poging hebben gedaan (Van Bergen & Van Lisdonk, 2010b). 
Van de transgender volwassenen heeft 21 procent een zelfmoordpoging 
gedaan: over jongeren zijn geen cijfers bekend (Keuzenkamp, 2012).
Op basis van de Mental Health Inventory (MHI-5) is 73 procent van de transgen-
derjongeren psychisch ongezond. Een van de belangrijkste   verklaringen is 
dat deze jongeren vaak nog niet in transitie zijn, wat de kans vergroot op psy-
chische problemen (Keuzenkamp 2012). 
Een op de zeven lesbische en bi-meisjes en een op de acht homo- en bi-jon-
gens heeft last van depressieve klachten zoals eenzaamheid, somberheid, 
hopeloosheid over de toekomst en het gevoel geen interesse te kunnen 
opbrengen voor dingen (Van Bergen & Van Lisdonk, 2010b). 
Een op de drie holebi-jongeren geeft aan dat ze vinden nergens goed voor te 
zijn (Van Bergen & Van Lisdonk, 2010b). 
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BIJLAGE 2: WIE IS WIE 

Aseksueel Jongeren die geen of weinig behoefte hebben aan seksueel contact 
met een ander zijn aseksueel. Er bestaan verschillende vormen van 
aseksualiteit. Zo is het mogelijk dat iemand die aseksueel is, wel ver-
liefd wordt maar geen seks wil. 

Biseksueel Als je zowel op meisjes als op jongens valt ben je bi. Veel biseksuele 
jongeren vallen (iets) meer op meisjes of juist iets meer op jongens. 
En voor sommige biseksuele jongeren is het helemaal gelijk. 

Cisgender Cisgender betekent dat je genderidentiteit overeenkomt met het 
geslacht dat je kreeg toegewezen na je geboorte. Je ziet jezelf als 
man/jongen of als vrouw/meisje en je lichaam was bij je geboorte 

  ook mannelijk of vrouwelijk. Het gaat dus om mensen die geen trans-
gender zijn en ook geen transgenderverleden hebben. 

Crossdressing 
Crossdressing wordt ook wel travestie genoemd. Het gaat om jonge-
ren die het prettig vinden om zich (af en toe of regelmatig) te kleden 
als de andere sekse. Zij worden ook wel travestieten, crossdressers, 
drag queens (mannen) of drag kings (vrouwen) genoemd. 

Genderidentiteit
Met genderidentiteit bedoelen we: je mannelijke of vrouwelijke identi-
teit. Voel je je (meer) een jongen of juist (meer) een meisje of allebei? 
Of geen van beide?

Genderidentiteit wordt erg belangrijk gevonden in onze samen-
leving. Zo gaan veel mensen ervan uit dat mannen en vrouwen 
wezenlijk van elkaar verschillen. We willen graag meteen weten 
of iemand een man of een vrouw is. We vinden het moeilijk om 
ons te verhouden tot een persoon bij wie de gender onbekend of 
onduidelijk is. Bij een geboorte is een van de eerste vragen: ‘Is 
het een jongetje of een meisje?’ 
Gender gaat vaak alleen om de uiterlijke geslachtkenmerken. 
Maar uiterlijke geslachtskenmerken kunnen niet overeenkomen 
met de identiteit van een persoon. Bijvoorbeeld: een kind heeft 
het lichaam van een meisje maar voelt zich een jongetje. Of het 
kind heeft het lichaam van een jongetje maar voelt zich een 
meisje. Hoe iemand er lichamelijk uitziet, kan dus verschillen 
van hoe iemand zich van binnen voelt. 

Hetero  Seksuele voorkeur voor het andere geslacht. Dus: je bent hetero als 
je als meisje (met name) op jongens valt. En als je als jongen (met 
name) op meisjes valt. 

Homo  Seksuele voorkeur voor het eigen geslacht bij jongens en mannen. 
Dus: als je alsjongen met name op jongens valt, of als man op andere 
mannen valt. ‘Homosek-sueel’ wordt ook gebruikt als algemene term, 
dus voor mannen en vrouwen. 

Intersekse-conditie
Intersekse (of DSD) is een verzamelterm voor diverse aangeboren 
condities waarbij de ontwikkeling van het chromosomale, gonadale 
(geslachtsklieren) of anatomische geslacht verschilt van de norm. 
Dus je lichaam is net iets anders dan normaal. 
Dit zie je meestal niet aan de buitenkant. De meeste jongeren met 
een intersekse-conditie identificeren zich meestal als jongen óf 
meisje. De oude naam hiervoor, (pseudo)hermafroditisme, ervaren 
zij meestal als kwetsend.  
Let op: Interseks is iets anders dan transgender! Bij transgenders gaat 
het om identiteit, bij interseks gaat het om de individuele lichamelijke 
situatie. 

Lesbisch Een seksuele voorkeur voor het eigen geslacht bij meisjes en vrou-
wen. Dus: als je als meisje met name op meisjes valt, of als vrouw 

  op andere vrouwen. 

LHBT  LHBT is de Nederlandse term voor de internationaal bekende, 
Engelstalige term: LGBT. LGBT staat voor Lesbian, Gay, Bisexual en 
Transgender. Onder deze term wordt wereldwijd actie gevoerd voor 
gelijke rechten. De regenboogvlag is het symbool voor deze beweging. 
In het Nederlands is LHBT een afkorting van lesbisch, homoseksueel, 
biseksueel en transgender. 

panseksueel Je bent panseksueel als je valt op een persoon: ongeacht of het 
  jongen of meisje is, transgender of cisgender. 

Queer   Verzamelnaam voor iedereen die de bestaande man/vrouw- en homo/
hetero-hokjes te beperkend vindt. 

Seksuele voorkeur
  Geeft aan of jij je aangetrokken voelt tot meisjes, jongens of allebei. 

Het gaat om vragen zoals: 
Op wie val je? 
Op wie word je verliefd? 
Met wie wil je een relatie? 
Met wie zou je seks willen hebben? 
Met wie heb je het liefst seks? 
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Transgender Je bent transgender als de hokjes ‘man’ en ‘vrouw’ niet vanzelfspre-
kend of te beperkend zijn om uit te drukken hoe jij je voelt. En/of als 
dit niet overeenkomt met je lichamelijke situatie. 

Transgender is een verzamelnaam voor een groep diverse mensen. 
Het gaat onder andere om mensen die: 

zich een meisje/vrouw voelen maar het lichaam hebben van een 
jongen/man. Of die zich een jongen/man voelen maar het 
lichaam hebben van een meisje/vrouw.
zich zowel mannelijk als vrouwelijk voelen.
zich tussen mannelijk en vrouwelijk in voelen.
zich niet mannelijk en niet vrouwelijk voelen.
de hokjes en ideeën over ‘man-zijn’ en ‘vrouw-zijn’ in onze 
samenleving te beperkt vinden en zichzelf daar niet in thuis 
voelen.

Sommige transgenders ondergaan medische behandelingen om eruit 
te zien zoals ze echt zijn. Je krijgt dan onder andere hormonen om 
bijvoorbeeld je stem en haargroei te veranderen. Ook kun je uiteinde-
lijk operaties laten doen om bijvoorbeeld je borsten of je penis weg te 
laten halen. Het doel van de behandelingen is dat je lichaam beter bij 
je genderidentiteit past. Transgenders die zo’n behandeling onder-
gaan of dat hebben gedaan worden ook wel transseksueel genoemd. 
Het is een misleidende term, omdat een geslachtsveranderende 
behandeling niks met seks te maken heeft. 

Transmannen/transjongens
Jongens of mannen die geboren zijn met het lichaam van een meisje. 

 
Transvrouwen/transmeisjes

Meisjes of vrouwen die geboren zijn met het lichaam een jongen. 

Travestiet Travestie wordt ook wel crossdressing genoemd. Het gaat niet om 
mensen die hun lichaam willen veranderen maar om mensen die het 
prettig vinden om zich (af en toe of regelmatig) te kleden als de 
andere sekse. 

BIJLAGE 3: BRONNEN EN LEESTIPS 
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BIJLAGE 4: NIETALLEENANDERS.NL 

In het westen van Nederland – met name in de Randstad – zijn er diverse on- en off-
line initiatieven voor LHBT-jongeren. In andere gebieden in Nederland is er minder 
aanbod. Ook lijkt het alsof bepaalde doelgroepen minder worden bereikt, zoals 
transgenderjongeren en lager opgeleide lesbo-, homo-, en bi-jongeren. Om onder-
steuning voor alle jonge lesbo’s, homo’s, bi’s en/of transgenders te creëren hebben 
Movisie en COC Nederland de website nietalleenanders.nl gelanceerd. 

Interactieve landkaart
Op nietalleenanders.nl staat een grote inter-
actieve landkaart waarop alle activiteiten voor 
LHBT-jongeren kunnen worden geplaatst. 
Met icoontjes geven de organisatoren aan wat 
voor soort initiatief het is. Ook kunnen organi-
satoren allerlei informatie over het initiatief 
invullen. Via deze site zien jongeren dus direct 
wat er bij hen in de buurt te doen is. 

praktische informatie
Tegelijkertijd staat er veel informatie en tips op 
de site over hoe je een LHBT-jongereninitiatief 
opstart. Van hoe je vrijwilligers werft, hoe je 
subsidie aanvraagt tot hoe je een gespreks-
groep leidt. De informatie is kort en krachtig 
met meer informatie in pdf’s. Daarnaast staan 
er diverse voorbeelden op de website van 
goedlopende LHBT-jongereninitiatieven. 
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websites 

Iedereenisanders.nl: info en tips voor als jongeren die (misschien) lesbisch, 
homo, bi of transgender zijn
Iedereenisanders.nl/ondersteuners: voor professionals en vrijwilligers die 
werken met jongeren 
Movisie.nl/kennisdossier/lhbt-emancipatie alles over lesbische-, homo-, 
bi- en transgender-emancipatie(beleid) voor ambtenaren, beleidsmakers, 
sociale professionals en vrijwilligers
Nietalleenanders.nl: activiteiten voor en door lesbische-, homo-, bi- en 
transgenderjongeren
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Nederland staat bekend als een tolerant land voor homosek-
suele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen en transgenders 
(afgekort LHBT). Onder jongeren is die tolerantie echter een 
stuk lager.  Dit zien we terug in de cijfers: 50 procent van 
de homo, lesbische en bi-jongeren denkt wel eens aan zelf-
moord, zo weten we uit SCP-onderzoek (2010). En zelfmoord-
pogingen komen bij hen veel vaker voor dan bij andere jongeren; 
zeker bij de LHBT-jongeren die gepest worden vanwege hun 
‘anders’ zijn. Op school is het klimaat namelijk meestal niet 
goed voor LHBT-jongeren. Zo meldt het SCP (2012) dat slechts 
5 procent van de jongeren denkt dat je open kunt zijn op school 
als je lesbisch, homo of bi bent. Niet verbazingwekkend als je 
bedenkt dat ‘homo’ een van de meest populaire scheldwoorden 
op school is…  

LHBT-jongeren willen graag willen graag andere jongeren 
ontmoeten die zijn ‘zoals zij’. Hierdoor komen deze jongeren 
beter in hun vel te zitten: het versterkt hun eigen kracht! 
Samen kunnen ze praten, huilen en lachen over die dingen 
die niemand anders om hen heen begrijpt. Zo als een jongere 
zelf zei: “Voor het eerst in mijn leven was ik niet anders”. 

De gemeente heeft een aanjagersrol om deze doelgroep op 
de agenda te zetten. Zo kunt u bijvoorbeeld afspraken maken 
met maatschappelijke organisaties over hun rol bij ontmoet-
ingen, u kunt subsidiemogelijkheden creëren voor jongeren 
die ontmoeting opzetten, u kunt alle benodigde partijen bij 
elkaar aan tafel uitnodigen en veel meer. Als gemeente heeft 
u de mogelijkheid om het speelveld te overzien, verbindingen 
te leggen en hierbij de regie te voeren. U vervult zo uw taken 
in de uitvoering van de Wmo en de nieuwe Jeugdwet: u zorgt 
er namelijk voor dat een kwetsbare groep jongeren volwaardig 
meedoet aan de samenleving. 


