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Samenvatting LHBT-beleid,  
project Regenboogsteden 2015-2017

Inventarisatie beleid en aanbod per gemeente 
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ondersteunt sinds 2007 gemeenten bij het 

ontwikkelen en uitvoeren van LHBT-beleid. Daar waar eerst een klein aantal gemeenten werd uitgenodigd, 

de zogenoemde Koplopergemeenten, zijn later meer gemeenten uitgenodigd om een impuls te geven aan 

sociale acceptatie, veiligheid en zichtbaarheid van LHBT’s in hun gemeente. Movisie is door het ministerie van 

OC&W aangesteld om de gemeenten te ondersteunen bij de ontwikkeling en uitvoering van het beleid. 

Vervolg in de periode 2015-2017
44 Gemeenten tekenden uiteindelijk de intentieverklaring ‘Regenboogsteden’ met minister Bussemaker. In dit 

convenant verklaren zij gezamenlijk de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van lesbische vrouwen, 

homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) te verbeteren. Eind 2017 willen al deze 

gemeenten aandacht voor LHBT-emancipatie duurzaam verankerd hebben in hun lokale beleid. 

De 44 Regenboogsteden zijn grotendeels dezelfde gemeenten die zich ook al in eerdere periodes sterk 

hebben gemaakt voor de vormgeving van lokaal LHBT-beleid. In 2016 zijn Roermond en Weert aangesloten 

als nieuwe Regenboogsteden. Zij ontvangen hiervoor geen financiële bijdrage van het ministerie, maar ze 

committeren zich aan de doelstellingen van het programma en financierden dit uit eigen middelen.

In dit overzicht vindt u een weergave van het soort beleid, de speerpunten in de periode 2015 - 2017, de 

betrokken gemeentelijke sectoren en/of diensten en de samenwerkingspartners in de uitvoering. 

De verantwoordelijke ambtenaren van de Regenboogsteden hebben dit overzicht ingevuld, van hen staan 

de contactgegevens vermeld. Mocht u vragen hebben over de aanpak en/of inhoud van hun lokale LHBT-

emancipatiebeleid, dan kunt u met hen contact opnemen.



pagina 4 van 52   *   Samenvatting LHBT-beleid, project Regenboogsteden 2015-2017

Intentieverklaring
Lokaal emancipatiebeleid 2015-2017

Lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders

Partijen:

* De wethouders van de gemeenten.  

Van de hierna te noemen: Regenboogsteden. 

* De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap handelend als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger 

van de Staat der Nederlanden, hierna te noemen: de minister van OCW.

Begrippen:

* Homoseksuelen en transgenders: hiermee wordt gedoeld op de gehele populatie lesbische vrouwen, 

homoseksuele mannen, biseksuele mannen en vrouwen en transgender personen (LHBT-personen).

Overwegende:

* Dat Nederland internationaal koploper is als het gaat om de algemene sociale acceptatie van 

homoseksualiteit en transgenders en in de afgelopen decennia de acceptatie in ons land is verbeterd.

* Dat de acceptatie op lokaal niveau kan verschillen in aard en omvang.

* Dat elke gemeente in Nederland op basis van wet- en regelgeving mede zorg draagt voor onder meer de 

gelijke behandeling, sociale samenhang, veiligheid en leefbaarheid in de gemeente en maatschappelijke 

ondersteuning van inwoners.

* Dat LHBT-personen recht hebben op veiligheid en op een eerlijke kans op participatie en een gelijkwaardige 

behandeling.

* Dat de wethouders en de minister van OCW zich in dat licht zorgen maken over intimidatie en 

geweldsincidenten en uitingen van vijandigheid en daarmee gepaard gaande gevoelens van onveiligheid bij 

veel LHBT-personen.

* Dat het onacceptabel is dat LHBT-personen bijvoorbeeld op school, op straat, op het werk, in de zorg, in de 

sport en in hun eigen sociale kring niet (meer) durven uitkomen voor hun identiteit.

* Dat de minister van OCW in de komende periode, mede op basis van de externe evaluatie van de eerdere 

impuls en op basis van een gezamenlijke oproep van wethouders, opnieuw een tijdelijke impuls wil geven 

aan het stimuleren van lokaal LHBT-emancipatiebeleid.
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Komen het volgende overeen:
1. Gezamenlijke doelstellingen 2015-2017

Regenboogsteden zetten zich de komende periode samen met de minister van OCW in om de veiligheid, 

weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBT inwoners verder te bevorderen en hebben daarbij de volgende 

ambities:

* De sociale acceptatie van homoseksualiteit en transgenders neemt toe onder de gehele bevolking en met 

name onder jongeren, ouderen en in kringen waarin dat nog een taboe is.

* De aanpak van vooroordelen, discriminatie, intimidatie en geweld tegen LHBT-personen werpt zijn vruchten af.

* LHBT-personen weten zich gesteund en voelen zich veilig(er) en weerbaar(der) in het sociale domein: op 

school, op straat, op het werk, in de zorg en thuis, in de sport en in hun eigen sociale kring.

2. Bijdrage van Regenboogsteden 

* De Regenboogsteden vertalen de gezamenlijke doelstellingen ten aanzien van veiligheid, weerbaarheid en 

sociale acceptatie van homoseksualiteit en transgenders naar lokale doelstellingen en een lokale aanpak 

voor de periode 2015-2017. Deze lokale doelen en aanpak komen tot stand in samenspraak met de 

lokale/regionale zelforganisatie en direct betrokkenen. Gemeenten zullen – waar dat mogelijk is – ook 

internationaal aandacht vragen voor de rechten, emancipatie en veiligheid van LHBT-personen. 

* De Regenboogsteden spannen zich ervoor in om de aandacht voor dit thema een vaste plaats te geven 

binnen de eigen gemeente. 

* De Regenboogsteden stellen daartoe eigen middelen (budget of/en personele capaciteit) beschikbaar. Om 

ontwikkelingen te kunnen monitoren zullen de Regenboogsteden zich ervoor inspannen om de sociale 

acceptatie onder de lokale bevolking te volgen en zo mogelijk ook de (on)veiligheidsgevoelens onder 

bevolkingsgroepen, waaronder LHBT. In deze periode wordt de sociale acceptatie in elk geval eenmaal via 

een peiling gemeten.

* Vanwege het gemeentegrens overstijgend bereik van activiteiten en voorzieningen – op dit terrein - nemen 

de regenboogsteden zich voor om kleinere gemeenten in de regio te informeren over hun aanpak en 

aanbod. De regenboogsteden voorzien de omringende gemeenten op verzoek van advies en informatie voor 

hun LHBT-emancipatiebeleid.

* Om een grotere efficiëntie en effectiviteit te bereiken, wisselen de Regenboogsteden en het ministerie van 

OCW goede ervaringen met elkaar uit in het licht van de gezamenlijke en lokale doelen. Regenboogsteden 

stellen informatie beschikbaar over goede praktijkvoorbeelden aan MOVISIE. 

* Na afloop van de planperiode (uiterlijk 1 oktober 2017) ontvangt de Directie Emancipatie van het ministerie 

van OCW ter kennisneming een inhoudelijk verslag.

3. Bijdrage van de minister van OCW

* De minister van OCW stelt financiële middelen beschikbaar na ontvangst van een beknopte samenvatting 

van de lokale meerjarenplannen (een zogenaamde ‘praktische beleidsmatrix’) en na beoordeling of deze 

tegemoetkomen aan de overeengekomen gezamenlijke doelen. De minister van BZK zal zorgdragen voor de 

decentralisatie-uitkering. 

* De minister van OCW zorgt ervoor dat de Regenboogsteden, waar nodig ondersteuning en advies kunnen 

krijgen van MOVISIE. Deze ondersteuning kan betrekking hebben op de vormgeving van het lokale 

meerjarenplan en het verspreiden van kennis over goede praktijken om de veiligheid en weerbaarheid te 

verhogen en om de sociale acceptatie te bevorderen en waar mogelijk de internationale uitwisseling met 

andere Regenboogsteden te stimuleren.
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* De minister van OCW zorgt voor landelijke monitoring van de (on)veiligheidsgevoelens onder LHBT-

personen, de sociale acceptatie onder de bevolking via monitoring door het Sociaal Cultureel Planbureau 

(SCP) en de sociale veiligheid in het onderwijs via de ‘Monitor sociale veiligheid in en rond scholen’.

4. Landelijke informatie- en slotbijeenkomst

* De Regenboogsteden en de minister van OCW zullen in 2017 een landelijke bijeenkomst houden, waarin 

opgedane kennis wordt uitgewisseld.

5. Inwerkingtreding en looptijd

* De wethouders van de Regenboogsteden zullen deze intentieverklaring gericht op de uitvoering op lokaal 

niveau van januari 2015 t/m 30 juni 2017, met positief advies voorleggen aan het college van B&W.

* De wethouders van de Regenboogsteden vertalen de intentieverklaring in een lokaal meerjarenplan, dat 

door het college van B&W wordt vastgesteld. Een afschrift van het lokale meerjarenplan wordt uiterlijk  

1 februari 2015 ter kennisneming aan het ministerie van OCW voorgelegd. 
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Doel: Voortzetting LHBT-beleid, de sociale acceptatie van homoseksualiteit en transgenders neemt toe onder 

de gehele bevolking en met name onder jongeren, ouderen en in kringen waar dat nog een taboe is. De 

aanpak van vooroordelen, discriminatie, intimidatie en geweld tegen LHBT-personen werpt vruchten af. LHBT-

personen weten zich gesteund en voelen zich veilig(er) en weerbaar(der) in het sociale domein: op school, op 

straat, op het werk, in de zorg en thuis, in de sport en in hun eigen sociale kring.

Sinds wanneer specifiek LHBT-beleid: 2012

Focus in beleid (korte en lange termijn): Specifieke aandacht voor veiligheidsgevoel, weerbaarheid, 

zichtbaarheid, sociale acceptatie van LHBT-inwoners in de zorg-, sport-, onderwijssector en binnen religieuze 

en niet-westerse gemeenschappen.

Focus 2015 – 2017

We richten ons op meerdere vlakken van de maatschappelijke ondersteuning. De komende projectperiode 

gaan we onderzoeken op welke wijze kan worden aangesloten bij bestaande Wmo-voorzieningen.  

Daarnaast kan aansluiting gezocht worden bij het lokale onderwijs- en sportbeleid. 

Betrokken gemeentelijke sectoren/diensten: Unit Sociaal, Publieke dienstverlening, Communicatie.

Samenwerking met maatschappelijke en/of zorg en welzijnsorganisaties: Art.1 Bureau 

voor Discriminatiezaken NHN, Regenboogadviseurs, GGD Hollands Noorden, Stichting MAJO, Stichting 

Philadelphia, Politie, Openbaar Ministerie.

Samenwerking belangengroeperingen: COC NHN

Andere samenwerkingspartners: Partijen uit het lokale netwerk die actief zijn binnen de religieuze en 

niet- westerse gemeenschappen, sport-, zorg- en onderwijssector.

Welke partijen voeren het beleid uit: Art.1 Bureau Discriminatiezaken NHN, COC, Regenboogadviseurs 

(als vrijwilliger).

Rol van de gemeente:
Regie op de uitvoering

* Opstellen lokaal meerjarenplan;

* Ontwikkelen en vaststellen van beleid en speerpunten;

* Voorzitten Stuurgroep die verder bestaat uit Art.1, het COC en de ambassadeurs: rol zet acties uit  

en zet het beleid om in projecten en initiatieven. 

Contactpersoon bij de gemeente: Annet Hartnack, ahartnack@alkmaar.nl

Weblink LHBT-beleid: http://www.alkmaar.nl/4/Homo-emancipatie.html?highlight=homo%2c%20

emancipatie 

Gemeente Alkmaar

mailto:ahartnack@alkmaar.nl
http://www.alkmaar.nl/4/Homo-emancipatie.html?highlight=homo%2c%20emancipatie
http://www.alkmaar.nl/4/Homo-emancipatie.html?highlight=homo%2c%20emancipatie
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Doel: De sociale acceptatie van LHBT’s neemt toe onder de gehele bevolking en met name onder jongeren, 

ouderen en in kringen waar dat nog taboe is. De aanpak van vooroordelen, discriminatie, intimidatie en ge-

weld tegen LHBT’s werpt zijn vruchten af. LHBT’s weten zich gesteund en voelen zich veilig(er) en weerbaar(-

der) in het sociale domein: op school, op straat, op het werk, in de zorg en thuis, in de sport en hun eigen 

sociale kring. Er wordt meer ingezet op aandacht voor diversiteit, met als doel dat aandacht voor de diversiteit

van onze inwoners zijn beslag krijgt in alle programma’s en portefeuilles. 

Sinds wanneer specifiek LHBT-beleid: 2008 

Focus in beleid (korte en lange termijn): 
Speerpunten zijn:

* Veiligheid;

* Weerbaarheid en ondersteuning;

* Sociale acceptatie;

* Zichtbaarheid.

Algemeen is onze inzet gericht op het borgen van aandacht voor LHBT- inwoners binnen regulier beleid en 

regulier werk van organisaties. Dit valt onder de bredere inzet op aandacht voor diversiteit op de verschillende 

beleidsterreinen.

Betrokken gemeentelijke sectoren/diensten: Coördinatie op de inzet valt onder de afdeling Samen 

Leven. Afhankelijk van het onderwerp zijn andere afdelingen betrokken. 

Samenwerking met maatschappelijke en/of zorg en welzijnsorganisaties: Artikel 1 Midden 

Nederland, het onderwijs, Ravelijn waar het Steunpunt mantelzorgers en  vrijwilligers-coördinatie is onderge-

bracht, de wijkteams, zorg- en welzijnsorganisaties zijn voorbeelden. 

Samenwerking belangengroeperingen: Stichting Keiroze, Stichting Gaypride Amersfoort, COC Midden 

Nederland, Orpheus, 7152, ANBO Roze, Roze 50+, Gaycafe Lapart.

Andere samenwerkingspartners: Politie, justitie en de Gemeente Utrecht.

Welke partijen voeren het beleid uit: Zie onder betrokken partijen. 

Rol van de gemeente:

* Regierol;

* Borgen in algemeen beleid en uitvoering;

* Agenderen;

* Bewustwording en aanjagen, samen met onze samenwerkingspartners. 

Contactpersoon bij de gemeente:
Marjanne van Loon, MC.vanLoon@amersfoort.nl

Gemeente Amersfoort

mailto:MC.vanLoon%40amersfoort.nl?subject=
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Doel: Acceptatie en emancipatie van LHBT’s

Sinds wanneer specifiek LHBT-beleid: 1982

Focus in beleid (korte en lange termijn): In het najaar van 2015 wordt een nieuw beleidsplan vast- 

gesteld, met als basis onder andere het Roze Stembusakkoord dat door een brede groep van partijen is  

ondertekend voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. 

Tot en met 2015 waren de speerpunten als volgt: 

* Bespreekbaar en zichtbaar maken van LHBT-emancipatie onder jongeren; 

* LHBT-emancipatie onder groepen waar taboe nog groot is; 

* LHBT-emancipatie en zichtbaarheid versterken in de sport; 

* LHBT toerisme en -evenementen in een internationale topstad; 

* Zichtbaarheid lesbische en biseksuele vrouwen; 

* Transgenders; 

* Internationaal. 

Betrokken gemeentelijke sectoren/diensten: Wij werken samen met alle sectoren en diensten.

Samenwerking met maatschappelijke en/of zorg en welzijnsorganisaties: Jongerenwerk, 

Zorginstellingen, Welzijnswerk, Meldpunt Discriminatie, Migranten zelforganisaties, Vrijwilligerscentrale, GGD, 

Openbare Bibliotheek, Vrouwenplatform, Adviesraad Diversiteit. 

Samenwerking belangengroeperingen: COC Amsterdam en NL, Ihlia, Gay Union Through Sports (GUTS), 

migranten LHBT-organisaties, Pro Gay (organisatie van de Gay Pride) en internationale belangenorganisaties 

voor homorechten (stedenbanden en anderszins).

Andere samenwerkingspartners: Gebedshuizen, sociaal ondernemers, bedrijven, gemeenten en 

ministeries.

Welke partijen voeren het beleid uit: Gemeente Amsterdam, stadsdelen en alle andere 

samenwerkingspartners.

Rol van de gemeente: 

* Regierol in werken aan LHBT-inclusiviteit van het reguliere beleid; 

* Stimuleren van netwerken en samenwerking; 

* Voorbeeldfunctie door uitdragen belang van respect voor diversiteit.

Contactpersoon bij de gemeente: Arnold van den Broek, a.van.den.broek@amsterdam.nl 

Weblink LHBT-beleid: www.amsterdam.nl

Gemeente Amsterdam

mailto:a.van.den.broek%40amsterdam.nl?subject=
www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/sociaal/onderwijs-jeugd-zorg/diversiteit/roze-agenda-2015
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Doel: De gemeente Arnhem wil actief bijdragen aan het bespreekbaar maken van seksuele diversiteit, be-

strijden van seksuele discriminatie, bevorderen van het veiligheidsgevoel en aansluiten bij een veerkrachtige 

samenleving. 

Sinds wanneer specifiek LHBT-beleid: 2008 

Focus in beleid (korte en lange termijn): In 2015 - 2017 blijft Arnhem investeren in maatregelen om de 

acceptatie van LHBT’s te bevorderen. De focus blijft ook de komende jaren liggen op jeugd (en hun ouders), 

allochtonen en ouderen. Door samen met maatschappelijke partners in de wijken te werken worden ook de 

overige burgers betrokken. De kernpunten voor 2015-2017 zijn:

* Doorontwikkelen en optimaliseren van activiteiten voor jongeren, volwassen en ouderen d.m.v. interactieve 

voorstellingen en prikkelende workshops.

* Voortzetten van inspirerende trainingen en voorlichting voor primair en voortgezet onderwijs.

* Uitbreiden certificering van instellingen en organisaties voor ouderen die werk maken van de acceptatie van 

LHBT’s.

* Ondersteuning acties van sociale wijkteams in alle wijken van Arnhem.

Betrokken gemeentelijke sectoren/diensten: Cluster Beleid & Regie

Samenwerking met maatschappelijke en/of zorg en welzijnsorganisaties: Netwerk seksuele 

diversiteit: COC Midden-Gelderland, Art. 1 Bureau Gelderland, Stichting InterArt, Moviera, Politie Gelderland 

Midden, Theater AanZ, ANBO Roze Arnhem, Vluchtelingenwerk Gelderland en Overijssel, Quadraam, Rijn 

IJsselcollege, Jongerenwerk (St. Rijnstad), Stichting Welzijn Ouderen Arnhem (SWOA), Elan, VGGM/GGD, soci-

ale wijkteams Jeugd en Volwassenen.

Samenwerking belangengroeperingen: COC Midden-Gelderland

Welke partijen voeren het beleid uit: Samenwerkingspartners en belangenorganisatie (netwerk seksuele 

diversiteit).

Rol van de gemeente: Regie voeren, stimuleren en faciliteren.

Contactpersoon bij de gemeente: Jurrian Anders, jurrian.anders@arnhem.nl

Gemeente Arnhem

mailto:jurrian.anders%40arnhem.nl?subject=


pagina 12 van 52   *   Samenvatting LHBT-beleid, project Regenboogsteden 2015-2017

Doel: Sociale acceptatie van LHBT’s in de Asser samenleving.

Sinds wanneer specifiek LHBT-beleid: 2015

Focus in beleid (korte en lange termijn): 

* Acceptatie, veiligheid, zichtbaarheid en betrokkenheid;

* Jongeren, ouderen en religieuze groeperingen die er qua omvang toe doen;

* Betrekken van de regio (gemeenten uit de provincie Drenthe).

Korte termijn:

* Acceptatie door voorlichting onder jongeren via het onderwijs;

* Genereren van betrokkenheid bij de doelstelling zowel binnen als buiten de groep LHBT’s.

Betrokken gemeentelijke sectoren/diensten: Veiligheid, welzijn, cultuur, gezondheid en onderwijs.

Samenwerking met maatschappelijke en/of zorg en welzijnsorganisaties: Dient nog nader vorm 

te worden gegeven, waar veelal in de aanloop van de totstandkoming van de uitvoeringsagenda, contact is 

geweest: STAMM/CMO (antidiscriminatiebureau Drenthe);Vaartwelzijn; Kerkgenootschappen; De Nieuwe Kolk 

(incl. Bibliotheek);Onderwijsinstellingen; SENSE-Noord (+ GGD).

Samenwerking belangengroeperingen: COC, De Roze Salon.

Andere samenwerkingspartners: Gemeente Groningen, Regio Politie Drenthe.

Welke partijen voeren het beleid uit: COC, daarbij in de rol van regisseur gebruikmakend van  

‘onderaannemers’/samenwerkingspartners.

Rol van de gemeente: Regie op beleid en uitvoering.

Contactpersoon bij de gemeente:

* G. Stolte, g.stolte@assen.nl

Gemeente Assen

mailto:g.stolte@assen.nl
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Doel: Door een vraaggerichte benadering binnen het sociaal domein stimuleert de gemeente Breda dat haar 

bewoners meedenken, meedoen, hun talenten ontwikkelen en zelf verantwoordelijkheid nemen voor de 

woon- en leefomgeving. Breda heeft een passend ondersteuningsaanbod voor kwetsbare burgers die onvol-

doende zelfredzaam zijn en geen beroep kunnen doen op een sociaal netwerk. Bij plannen en activiteiten gaat 

de gemeente Breda uit van inclusief beleid.

Sinds wanneer specifiek LHBT-beleid: 2012 

Focus in beleid (korte en lange termijn): Gemeente Breda voert geen specifiek doelgroepenbeleid meer. 

In het kader van de Regenbooggemeente-aanpak wordt tijdelijk subsidie beschikbaar gesteld t.b.v. een vast- 

gesteld beleidsdoel voor een expliciet omschreven doelgroep, namelijk LHBT’s.   

In de periode 2015 – 2017 ligt de focus op:

* Onderwijs en jongeren;

* Sociale veiligheid en wijken;

* Vergroten van de zichtbaarheid;

* Zorg voor ouderen (specifiek in zorgcentra en thuiszorg).

Betrokken gemeentelijke sectoren/diensten: Directie Ontwikkeling, afd. Wonen en Samenleven & afd. 

Economie, Cultuur en Onderwijs; afd. Kabinet.

Samenwerking met maatschappelijke en/of zorg en welzijnsorganisaties: Inclusief beleid is één 

van de subsidiecriteria voor alle maatschappelijke organisaties.

Specifieke samenwerking met Antidiscriminatiebureau RADAR, GGD West-Brabant, Stichting Social Work.

Samenwerking belangengroeperingen: COC Tilburg – Breda, Roze 50+ (samenwerkingsverband tussen 

ouderenbond ANBO en COC).

Andere samenwerkingspartners: (Wijk)welzijnsorganisaties, Politie en scholen. 

Welke partijen voeren het beleid uit: Gemeente Breda i.s.m. RADAR, COC Tilburg-Breda, Roze 50+.

Rol van de gemeente: Regie op de uitvoering.

Contactpersoon bij de gemeente: Gerard van Gestel, gfa.van.gestel@breda.nl 

Gemeente Breda

mailto:gfa.van.gestel@breda.nl
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Doel: In onze gemeente hebben wij er voor gekozen om de Capelse ambities te realiseren in het verlengde 

van deze rijksambities. De rijksoverheid en onze gemeente vonden elkaar in de centrale thema’s: acceptatie, 

tolerantie, veiligheid en gelijkwaardigheid. 

Wij streven in Capelle de volgende doelstellingen na:

* Het vergroten van weerbaarheid en veiligheid van de LHBT. 

* Het bevorderen sociale acceptatie en bespreekbaarheid van LHBT. 

Sinds wanneer specifiek LHBT-beleid: 2012

Focus in beleid (korte en lange termijn): Wij hebben ervoor gekozen ons in te zetten op het gebied 

van jongeren, onderwijs en senioren. Uit onderzoek blijkt dat de verdraagzaamheid jegens LHBT’s onder deze 

groepen laag is. Daarnaast zijn er diverse landelijke en ook gemeentelijke signalen dat deze groepen onvol-

doende uit de kast komen met soms vergaande gevolgen als werkloosheid, vereenzaming en sociaal isolement 

(signalen van RADAR en Rotterdam Verkeert). Op de lange termijn streven wij naar meer borging binnen de 

diverse beleidsterreinen in onze gemeente en om de uitvoering uit te breiden naar meerdere partners.

Betrokken gemeentelijke sectoren/diensten: Afdelingen Welzijn & Educatie (waaronder;  

jeugdbeleid, ouderenbeleid, onderwijsbeleid, jeugdgriffie Capelse Jeugdraad, Veilig opgroeien,  

Integratie-anti-discriminatiebeleid), Stedelijke Ontwikkeling (gebiedsvisie), Communicatie.

Samenwerking met maatschappelijke en/of zorg en welzijnsorganisaties: Buurtkracht Capelle, 

Capelse Jeugdraad, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), RADAR, Stichting Pameijer, Stichting Zorgbreed.

Samenwerking belangengroeperingen: COC Rotterdam en Rotterdam Verkeert.

Andere samenwerkingspartners: Capelse homoambassadeurs, Bibliotheek aan den IJssel, Radio Capelle, 

IJsselcollege Capelle, Sportief Capelle, Kunstkring Capelle, Isala theater, Theater AanZ.

Welke partijen voeren het beleid uit: Homoambassadeurs, Radar, Theater AanZ.

Rol van de gemeente: Faciliteren, aansturen, coördineren en aanjager.

Contactpersoon bij de gemeente: Zilla van der Stap, z.stap@capelleaandenijssel.nl

Weblink LHBT-beleid: Site Homoambassadeurs Capelle: www.diversiteitenliefde.nl

Gemeente Capelle aan de IJssel

http://www.diversiteitenliefde.nl
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Doel: Bevorderen van veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie. Rode draad: seksuele diversiteit is niet 

meer weg te denken. Het is de bedoeling dat het een onderdeel wordt binnen bestaand beleid, zoals preven-

tie en gezondheidsbeleid. 

Sinds wanneer specifiek LHBT-beleid: 2008

Focus in beleid (korte en lange termijn): 

* Bespreekbaar maken van seksuele diversiteit onder jongeren en ouderen.

* Tegengaan discriminatie, intimidatie en geweldsdreigingen.

* Bevorderen van zichtbaarheid en zorg van de roze cultuur onder ouderen.

* Internationaal beleid: bespreekbaar maken bij studenten en expats.

* Bevorderen van samenwerking van (vrijwilligers)organisaties die LHBT acties uitvoeren. 

Betrokken gemeentelijke sectoren/diensten: Samenleving en Veiligheid

Samenwerking met maatschappelijke en/of zorg en welzijnsorganisaties: Pieter van Foreest  

(zorgaanbieder ouderen), GGD, JGZ, Oudkast en Bureau Discriminatie Zaken.

Samenwerking belangengroeperingen: Delftse Werkgroep Homoseksualiteit (DWH)

Andere samenwerkingspartners: Gemeenten Westland, Den Haag, Leidschendam-Voorburg en 

Zoetermeer. Incidenteel: culturele instellingen

Welke partijen voeren het beleid uit: Delftse Werkgroep Homoseksualiteit en enkele mensen op  

persoonlijke titel.

Rol van de gemeente: Regisseur van het Actieplan Regenboogstad Delft, subsidie verstrekker.

Contactpersoon bij de gemeente: Heleen van der Linden, hvdlinden@delft.nl

Gemeente Delft

mailto:hvdlinden%40delft.nl?subject=


pagina 16 van 52   *   Samenvatting LHBT-beleid, project Regenboogsteden 2015-2017

Doel: Het geven van uitvoering aan de intentieverklaring die op 10 oktober 2014 in Nijmegen is ondertekend 

door minister Bussemaker (OCW) en de vertegenwoordigers van de 42 Regenboogsteden (waaronder Den 

Haag) voor de periode 2015-2017 rondom het voeren van lokaal seksuele diversiteitsbeleid. Hier is afge-

sproken dat de sociale acceptatie wordt gemeten en goede voorbeelden zullen worden gedeeld. Ook wordt 

verwacht dat wij beleid ontwikkelen op het gebied van veiligheid, pesten, weerbaarheid en sociale acceptatie 

van LHBT’s. 

Sinds wanneer specifiek LHBT-beleid: 2008

Focus in beleid (korte en lange termijn): Speerpunten homo-emancipatie voor de periode 2015-2018 

zijn vastgesteld in het Actieprogramma 2.1 “Nieuwe ronde, gelijke kansen”. De acties bouwen voort op de 

opbrengst en ervaring van de nota Emancipatie 2.0 die zich zowel richt op vrouwen- en mannenemancipatie 

als op de emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en ttransgenders (LHBT’s).

Betrokken gemeentelijke sectoren/diensten: Dienst Onderwijs en Cultuur

Samenwerking met maatschappelijke en/of zorg en welzijnsorganisaties: COC Haaglanden, 

Stichting Rainbow, Haagse Zwemvereniging Plons, Kringen Haaglanden, Bureau Discriminatiezaken, onderwijs, 

welzijns- en migrantenorganisaties. 

Samenwerking belangengroeperingen: Homo-belangenorganisaties en migrantenorganisaties. 

Andere samenwerkingspartners: G4 en regiogemeenten.

Welke partijen voeren het beleid uit: Het college van burgemeester en wethouders is eindverantwoor-

delijk voor de uitvoering van het beleid. De dienst OCW voert in samenwerking met overige gemeentelijke 

diensten en maatschappelijke instellingen het beleid uit.

Rol van de gemeente: Regiefunctie

Contactpersoon bij de gemeente: Gökmen Dogan, Gokmen.dogan@denhaag.nl

Gemeente Den Haag

mailto:Gokmen.dogan@denhaag.nl
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Doel: Het vergroten van de veiligheid van LHBT’s staat centraal.

Sinds wanneer specifiek LHBT-beleid: 2008

Focus in beleid (korte en lange termijn): 

* Het bespreekbaar maken van seksuele diversiteit  in de stad 

* Het bevorderen van acceptatie ervan 

* Het wegwerken van drempels in het emancipatieproces  

* Het bevorderen van veiligheid in de stad 

* Het bevorderen van bewustwording (coming-outdag, uit de kastkomen) 

* Het bestrijden van elke vorm van discriminatie 

* Het zichtbaar maken van de organisatie van doelgroep (een prominente/zichtbare rol) 

* Het verduurzamen en borgen van de LHBT-emancipatie 

* Het bevorderen van regionale en landelijke samenwerking (Ministerie, Movisie, regiogemeenten) 

Hoofdthema’s komende tijd: Onderwijs, Samenleving/participatie, Zorg. 

Betrokken gemeentelijke sectoren/diensten: Wmo, Ruimte en Samenleving, Maatschappelijke 

Ontwikkeling en Milieu, Onderwijs, Zorg, Sport, Samenlevingsopbouw, Arbeid. 

Samenwerking met maatschappelijke en/of zorg en welzijnsorganisaties: Etty Hillesum Centrum, 

bibliotheek, onderwijsinstellingen (o.a. Saxion Hogeschool), COC e.o., leden van werkgroep diversiteit (12 

organisaties).

Samenwerking belangengroeperingen: COC Deventer en omgeving (regionaal ingebed).

Andere samenwerkingspartners: Politie IJsselland, diverse zelforganisaties, St. Vluchtelingenwerk 

Overijssel.

Welke partijen voeren het beleid uit: Etty Hillesum Centrum, COC e.o., leden van werkgroep diversiteit 

(o.a. buurtbemiddeling, clientenraad, WMO-raad/cluster, vakbonden, onderwijsinstellingen, vrijwilligers e.d.), 

Roze Ouderen e.d.

Rol van de gemeente: Regie op de uitvoering en faciliterend. 

Contactpersoon bij de gemeente: Zafer Aydogdu, z.aydogdu@deventer.nl

Gemeente Deventer

mailto:z.aydogdu@deventer.nl
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Doel: De gemeente Dordrecht stelt zich als doel het bevorderen van de sociale samenhang tussen inwoners 

en het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie. De gemeente Dordrecht gaat uit van een inclusief 

beleid. 

De gemeente Dordrecht heeft daarbij de volgende ambities: 

* Het bevorderen van de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBT-inwoners.

* De sociale acceptatie van homoseksualiteit en transgenders neemt toe onder de gehele bevolking en met 

name onder jongeren, ouderen en in kringen waar dat nog een taboe is. 

* De aanpak van vooroordelen, discriminatie, intimidatie en geweld tegen LHBT-personen werpt vruchten af. 

* LHBT-personen weten zich gesteund en voelen zich veilig(er) en weerbaar(der) in het sociale domein: op 

school, op straat, op het werk, in de zorg en thuis, in de sport en in hun eigen sociale kring.

Sinds wanneer specifiek LHBT-beleid: 2009

Focus in beleid (korte en lange termijn): Het lokale beleid richt zich op de onderstaande subthema’s:

bevorderen sociale acceptatie van seksuele diversiteit in het onderwijs, sport, in biculturele gemeenschappen, 

in zorg, in maatschappelijke participatie, in levensbeschouwelijke kringen, (sociale) veiligheid en door cultuur. 

Betrokken gemeentelijke sectoren/diensten: Sector maatschappelijke ontwikkeling is eerste aanspreek-

punt (o.a. onderwijs, Wmo, Jeugd, wijkgericht werken). Daarnaast alle andere sectoren van de gemeente 

Dordrecht wanneer betrokken bij een specifiek thema zoals sport of openbare orde en veiligheid.

Samenwerking met maatschappelijke en/of zorg en welzijnsorganisaties: Antidiscriminatie voor-

zieningen, meldpunt discriminatie, Lokale/ regionale LHBT- organisatie, scholen primair onderwijs, voortgezet 

onderwijs en ROC’s, zorginstellingen, welzijnsinstellingen//vrijwilligersorganisaties, thuiszorgorganisaties,  

sociale wijkteams, cultuur/festival, politie, migrantenorganisaties, organisaties op levensbeschouwelijke grond-

slag, toezicht.

Samenwerking belangengroeperingen: Lokale/regionale LHBT-zelforganisaties, LHBT’s in biculturele  

kringen/allochtone zelforganisaties en/of religieuze kringen.

Andere samenwerkingspartners: Zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs, veiligheid.

Welke partijen voeren het beleid uit: Onderwijs, openbare orde en veiligheid, sociale teams.

Rol van de gemeente: Bestuurlijke en beleidsinhoudelijke regie. Coördinatie en uitvoering door 

organisatie(s).

Contactpersoon bij de gemeente: Lindy van Hooydonk, l.van.hooydonk@dordrecht.nl

Gemeente Dordrecht

mailto:l.van.hooydonk%40dordrecht.nl?subject=
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Doel: Verbetering van het schoolklimaat rondom seksuele diversiteit op alle basis en VO-scholen in Eindhoven 

en Helmond, door deze scholen te ondersteunen bij de invulling van het thema seksuele diversiteit. Hierbij 

stemmen lokale aanbieders en belangenbehartigers hun aanbod op elkaar af t.b.v. de scholen. 

Sinds wanneer specifiek LHBT-beleid: 2012

Focus in beleid (korte en lange termijn): Komende jaren leggen wij een accent op het bestrijden van dis-

criminatie, intimidatie en geweld tegen homoseksuelen en transgenders en het veilig(er) voelen, weerbaarder 

zijn en het bevorderen van welbevinden op school, op straat, op het werk, in de zorg, in de sport en in hun 

eigen sociale kring. 

Ook in het stimuleren dat seksuele diversiteit in de stad meer bespreekbaar wordt onder jongeren-senioren en 

in kringen waar dat nog taboe is.

Betrokken gemeentelijke sectoren/diensten: Gemeente Eindhoven Sociaal Domein afdeling POK 

(Programmering, Ontwikkeling & Kwaliteit). 

Samenwerking met maatschappelijke en/of zorg en welzijnsorganisaties: GGD Brabant-Zuidoost 

(projectleiding).

Samenwerking belangengroeperingen: COC Eindhoven, Stichting Outway en Stichting Homobelangen 

Helmond.

Andere samenwerkingspartners: Gemeente Helmond, Schools Out, vertegenwoordiging B.O en V.O. 

Scholen, stichting Divers (interculturele groep) en Transgendergroep Eindhoven. 

Welke partijen voeren het beleid uit: GGD Brabant Zuidoost, gemeente Helmond en Eindhoven.

Rol van de gemeente: Opdrachtgever en regievoerder. 

Contactpersoon bij de gemeente: Janine Cosijn, j.cosijn@eindhoven.nl

Gemeente Eindhoven

mailto:j.cosijn%40eindhoven.nl?subject=
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Doel: De gemeente Enschede sluit zich volledig aan bij de landelijke doelstellingen LHBT. Enschede wil dat alle 

inwoners zich thuis en veilig voelen in de stad en dat zij een eerlijke kans op participatie hebben. Enschede zet 

zich in voor een tolerante en open-minded samenleving met ruimte voor een diversiteit aan inwoners, waar-

onder LHBT’s.

Sinds wanneer specifiek LHBT-beleid: 2008

Focus in beleid (korte en lange termijn): Na gesprekken met organisaties en inwoners in de stad in het 

zogenoemde Regenboogoverleg zijn vijf thema’s gekozen om komende jaren op te focussen: onderwijs, zorg 

& welzijn, maatschappelijke participatie/ meedoen, religie en cultuur, veiligheid. Rode draad bij alle thema’s 

is deskundigheidsbevordering. Ook werd het belang van publieksactiviteiten en publiciteit genoemd om de 

thema’s te ondersteunen. Een voorbeeld hiervan is Coming Out Day en aansluitende activiteiten gedurende de 

Coming Out Week. Andere thema’s blijven uiteraard ook belangrijk en krijgen waar mogelijk een plek binnen 

de uitgewerkte thema’s, zoals bijvoorbeeld specifiek aandacht voor transgenders binnen onderwijs, zorg en 

maatschappelijke participatie en tot slot aandacht binnen de sportverenigingen.

Betrokken gemeentelijke sectoren/diensten: Programma’s Economie, Werk & Onderwijs en 

Maatschappelijke ontwikkeling.

Samenwerking met maatschappelijke en/of zorg en welzijnsorganisaties: GGD Twente, Artikel 1 

Overijssel, Alifa Welzijn en diverse zorginstellingen.

Samenwerking belangengroeperingen: COC Twente-Achterhoek en SHHT (Stichting Huisvesting 

Homobeweging Twente)/Stonewall en LHBT-studentenvereniging J&SV Exaltio.

Andere samenwerkingspartners: Politie Twente, Saxion Hogeschool en gemeente Hengelo. Daarnaast 

zetten diverse burgers zich in tijdens projecten. 

Welke partijen voeren het beleid uit: De Werkgroep LHBTI (grote rol voor COC Twente-Achterhoek en 

Artikel 1 Overijssel).

Rol van de gemeente: De gemeente is een actieve aanjager van het uitvoeringsproces van het meerja-

renplan. De gemeente brengt relevante partijen bij elkaar en maakt afspraken die leiden tot een succesvolle 

uitvoering van het actieplan en borging daarvan in het eigen beleid en het regulier aanbod van de bij het plan 

betrokken partners. Ten tweede heeft de gemeente een regionale functie om kleinere gemeenten te informe-

ren over de aanpak en op verzoek te adviseren. Tot slot is Enschede aanwezig bij landelijke en regionale LHBTI 

bijeenkomsten om kennis te delen en uit te wisselen.

Contactpersoon bij de gemeente: Stephan Meijer, stephan.meijer@enschede.nl

Weblink LHBT-beleid: www.raad053.nl/stukken/3082/1/pdf.pdf 

Gemeente Enschede

mailto:stephan.meijer%40enschede.nl?subject=
http://www.raad053.nl/stukken/3082/1/pdf.pdf
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Doel: Verbeteren van de sociale acceptatie, zelfredzaamheid en veiligheid van LHBT-jongeren zodat zij vol-

waardig kunnen meedoen in de samenleving. Zodat zij hun weg in deze samenleving zelf weten te vinden. 

Voor oudere LHBT’s werken we aan het verbeteren van de veiligheid en weerbaarheid in de zorg en dienst-

verlening. Naast de gemeenten Goes, Middelburg en Vlissingen geven ook de andere gemeenten in Zeeland 

LHBT-thematiek een plaats in gemeentelijk beleid; uiting geven aan de nationale coming out –dag, stimuleren 

van deskundigheidsbevordering in zorg en dienstverlening/ sociale wijkteams.

Sinds wanneer specifiek LHBT-beleid: 2011

Focus in beleid (korte en lange termijn): 
De focus ligt op het bevorderen van de eigen kracht en het versterken van beschermende factoren:

* Veilige schoolomgeving;

* Toegankelijke en professionele hulpverlening;

* Verbreding sociaal netwerk;

* Ondersteuning door ouders. 

De interventies zijn opgezet in de periode 2011 – 2014 en worden nu geborgd in de praktijk. Hierbij worden 

de krachten gebundeld van professionals en vrijwilligers. Daarnaast wordt vanaf 2015 gestart met interventies 

gericht op een veilig sportklimaat en een veilige zorg/woonomgeving voor oudere LHBT’s.

Betrokken gemeentelijke sectoren/diensten: Onderwijs, sport, Wmo, zorg-welzijn.

Samenwerking met maatschappelijke en/of zorg en welzijnsorganisaties: Centra voor jeugd en 

gezin, maatschappelijk werk en sociale wijkteams.

Samenwerking belangengroeperingen: COC Zeeland, LHBT-Netwerk Zeeland, LHBT –jongerengroep 

Zeeland, Roze 50 plus.

Andere samenwerkingspartners: Anti Discriminatie Bureau Zeeland (ADB Zeeland), GGD Zeeland, 

voortgezet en middelbaar onderwijs in Zeeland, Hogeschool Zeeland, Sport Zeeland, Stichting ouderenfonds, 

Sportalliantie.

Welke partijen voeren het beleid uit: ADB Zeeland voert samen met de gemeenten en de bovengenoem-

de samenwerkingspartners het beleid uit. ADB Zeeland levert een projectleider en projectmedewerker. De drie 

gemeenten leveren elk een beleidsmedewerker als projectlid.

Rol van de gemeente: Ambtelijke ondersteuning. Lid van de projectgroep en mede verantwoordelijk voor 

het in gang zetten van interventies en borging van beleid in de praktijk.

Contactpersoon bij de gemeente: Lenneke Strijd, l.strijd@goes.nl

Gemeente Goes

mailto:l.strijd@goes.nl
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Doel: Toename van de sociale acceptatie van LHBT’s in onze gemeente bewerkstelligen. De aanpak van voor-

oordelen, discriminatie, intimidatie en geweld tegen LHBT’s te continueren. En LHBT’s zich veilig(er) en weer-

baar(der) te laten voelen in het sociale domein.

Sinds wanneer specifiek LHBT-beleid: 2008

Focus in beleid (korte en lange termijn): Samenwerking en verbinding Groningse organisaties, ook  

buiten LHBT gerichte organisaties en groeperingen.

Betrokken gemeentelijke sectoren/diensten: Directie maatschappelijke ontwikkeling en GGD.

Samenwerking met maatschappelijke en/of zorg en welzijnsorganisaties: Discriminatiemeldpunt 

Groningen, Maatschappelijke en juridische dienstverlening, jongerenorganisatie Jimmy’s, Alfa college, 

Noorderpoortcollege en middelbare scholen.

Samenwerking belangengroeperingen: platform LHBT Groningen

Andere samenwerkingspartners: platform voor compassie

Welke partijen voeren het beleid uit: platform LHBT Groningen, COC en bovengenoemde organisaties.

Rol van de gemeente: Beleidsontwikkeling- en implementatie, regie, samenwerking bevorderen, subsidie 

om activiteiten mede mogelijk te maken.

Contactpersoon bij de gemeente: Lieuwe Rozema, lieuwe.rozema@groningen.nl

Gemeente Groningen

mailto:lieuwe.rozema%40groningen.nl?subject=


Samenvatting LHBT-beleid, project Regenboogsteden 2015-2017   *   pagina 23 van 52

Doel: Haarlem wil de acceptatie en emancipatie van de LHBT-gemeenschap bevorderen. Met het ingezette  

beleid rondom seksuele diversiteit stellen we ons ten doel dat er minder discriminatie, meer acceptatie en 

meer veiligheid voor de LHBT-gemeenschap in onze stad is.

Sinds wanneer specifiek LHBT-beleid: 2012

Focus in beleid (korte en lange termijn): 

* Zichtbaarheid: meer acceptatie voor de LHBT-burgers in de stad.

* Ouderen: de stem van roze ouderen wordt meer gehoord.

* Zorg: meer aandacht binnen de ouderenzorg en welzijnssector voor de LHBT-burger.

* Onderwijs: LHBT’s voelen zich op school gesteund, veilig en weerbaar. 

* Sport: LHBT’s worden op eenzelfde wijze behandeld dan andere sporters. 

* Bijzondere doelgroepen: speciale aandacht voor bijzondere doelgroepen zoals voor de positie van allochtone 

LHBT-burgers.

Betrokken gemeentelijke sectoren/diensten: Stadszaken, afdeling WWGZ (Wonen, welzijn, Gezond en 

Zorg) en de afdeling JOS (Jeugd, Onderwijs en Sport).

Samenwerking met maatschappelijke en/of zorg en welzijnsorganisaties:  
Bureau Discriminatiezaken Kennemerland

Samenwerking belangengroeperingen: COC Kennemerland, Bureau Discriminatiezaken Kennemerland 

en Gay-Haarlem.nl.

Andere samenwerkingspartners: Politie (Regionaal Discriminatie Overleg) en SportSupport 

Kennemerland. 

Welke partijen voeren het beleid uit: De hierboven genoemde samenwerkingspartners.

Rol van de gemeente: Gemeente heeft bestuurlijke en beleidsinhoudelijke regie. Jaarlijkse afspraken met de 

partners in de stad over de concrete inzet, informatie-uitwisseling met gemeenten in de omgeving, bestuurlijk 

overleg met partners en monitoring beleid. 

Contactpersoon bij de gemeente: Herman Lock, lockh@haarlem.nl

Gemeente Haarlem

Gay-Haarlem.nl
mailto:lockh@haarlem.nl
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Doel: Het vergroten van de sociale acceptatie van seksuele diversiteit en het vergroten van de veiligheid  

van LHBT’s.

Sinds wanneer specifiek LHBT-beleid: 2008

Focus in beleid (korte en lange termijn): 

* Voortzetten voorlichting op alle middelbare scholen in Heerlen, uit te breiden met mbo-scholen en de groep 

8 van de basisscholen.

* Vergroten sociale acceptatie en veiligheid bij sportverenigingen, bij de Politie, in verzorgingshuizen en op 

scholen.

* Extra aandacht voor biculturele LHBT’s en transgenders. 

* Samenwerking met andere niet-regenbooggemeenten in de regio.

Betrokken gemeentelijke sectoren/diensten: Sport, onderwijs, welzijn, veiligheid.

Samenwerking met maatschappelijke en/of zorg en welzijnsorganisaties: Antidiscriminatie  

voorziening ADV Limburg, zorgaanbieders, onderwijsinstellingen, Politie, GGD Zuid Limburg.

Samenwerking belangengroeperingen: COC Limburg. Er wordt ook gepraat over samenwerking met 

Roze Limburg.

Andere samenwerkingspartners: Lokale schoolbesturen, sportverenigingen, ouderenbonden en op  

termijn ook allochtone zelforganisaties en organisaties met een levensbeschouwelijke grondslag.

Welke partijen voeren het beleid uit: COC Limburg en mogelijk op termijn ook Roze Limburg.

Rol van de gemeente: Regie op de uitvoering. Kiezen focuspunten, opdrachtverlening aan belangenorgani-

saties, overleggen met andere regenbooggemeenten in Limburg en kennis overbrengen over LHBT-beleid aan 

andere niet-regenbooggemeenten in de regio. 

Contactpersoon bij de gemeente: Petra van Zundert, p.zundert@heerlen.nl

Gemeente Heerlen

mailto:p.zundert@heerlen.nl
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Doel: Verbetering van het schoolklimaat rondom seksuele diversiteit op alle basis en VO-scholen in Eindhoven 

en Helmond, door deze scholen te ondersteunen bij de invulling van het thema seksuele diversiteit. Hierbij 

stemmen lokale aanbieders en belangenbehartigers hun aanbod op elkaar af t.b.v. de scholen. 

Sinds wanneer specifiek LHBT-beleid: 2012

Focus in beleid (korte en lange termijn): Borging van LHBT-beleid d.m.v. een goede afstemming tussen 

scholen en lokale aanbieders en belangenbehartigers. 

Betrokken gemeentelijke sectoren/diensten: Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling en 

Dienstverlening (Welzijn, Onderwijs en Sport). 

Samenwerking met maatschappelijke en/of zorg en welzijnsorganisaties: GGD (projectleiding), 

LEV-groep (welzijnsinstelling). 

Samenwerking belangengroeperingen: Stichting Homobelangen Helmond, COC Eindhoven, Outway, 

Nece Divers (culturele groep), Transgendergroep Eindhoven. 

Andere samenwerkingspartners: Adviesraden (Seniorenraad Helmond, Helmond Jong2Gether, 

Gehandicaptenoverleg Helmond) en gemeente Eindhoven.

Welke partijen voeren het beleid uit: GGD Brabant Zuidoost, gemeente Helmond en Eindhoven.

Rol van de gemeente: Opdrachtgever en regievoerder. 

Contactpersoon bij de gemeente: Daniela Nideröst, d.niderost@helmond.nl

Gemeente Helmond

mailto:d.niderost%40helmond.nl%20?subject=
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Doel: Discriminatie van en geweld tegen LHBT’s tegengaan en de sociale acceptatie onder de hele bevolking 

van LHBT’s te vergroten.

Sinds wanneer specifiek LHBT-beleid: 2013

Focus in beleid (korte en lange termijn): 

* 2013--2015: Onderwijs (primair en voortgezet onderwijs) 

* 2016 en 2017: Jongerenwerk en Sportverenigingen

Betrokken gemeentelijke sectoren/diensten: Maatschappelijke Ontwikkelingen, Onderwijs, Welzijn, 

Sport, Veiligheid. 

Samenwerking met maatschappelijke en/of zorg en welzijnsorganisaties: Met de GGD Regio 

Twente, met sportverenigingen, Sociale Wijkteams, scholen voor PO en VO, met de jongerenwebsite  

www.ondertussen074.nl. 

Samenwerking belangengroeperingen: Met het COC en Art. 1 Overijssel (dit heette voorheen het  

Anti Discriminatie Bureau). 

Andere samenwerkingspartners: Filmhuis Hengelo, Wijkwelzijnscentrum (‘Kulturhus’).

Welke partijen voeren het beleid uit: GGD en COC in samenwerking met de gemeente Hengelo.

Rol van de gemeente: Initiërend, (o.a. financieel) faciliterend, stimulerend, (eind)regisserend.

Contactpersoon bij de gemeente: Marijke Spoolder, m.spoolder@hengelo.nl

Gemeente Hengelo

www.ondertussen074.nl
mailto:m.spoolder@hengelo.nl
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Doel: Veiligheid van LHBT’s vergroten. Zichtbaarheid en acceptatie vergroten. Seksueel diversiteit bespreek-

baar maken onder diverse groepen in de samenleving.

Sinds wanneer specifiek LHBT-beleid: 2012

Focus in beleid (korte en lange termijn): 
LHBT/diversiteit breder bespreekbaar en zichtbaar te maken; 

* Veiligheid & monitoring; 

* Onderwijs en jeugd; 

* Ouderen en zorg; 

* Sport; 

* Veiligheid en acceptatie op de werkvloer/Werkgeverschap.  

Betrokken gemeentelijke sectoren/diensten:
Sector Maatschappelijke Ontwikkeling, afdeling onderwijs arbeidsmarkt en participatie

* Diversiteit; 

* Onderwijs;

* Jongeren Ambassadeurs.

* Sector Stadsbedrijven, afdeling sport en recreatie 

* Combinatiefunctionarissen;

* Team Verenigingsondersteuning.  

Samenwerking met maatschappelijke en/of zorg en welzijnsorganisaties: Onderwijsinstellingen 

(VO en MBO), Sense, GGD, Brabant Zorg. 

Samenwerking belangengroeperingen: Lokale COC, Radar-antidiscriminatie (en preventie), Nos Baranka/

Dushi & Proud. 

Andere samenwerkingspartners: Politie, KNVB, FC Den Bosch en Stichting Roze Zaterdag 2017 (io). 

Welke partijen voeren het beleid uit: COC Noord OostBrabant, Radar-antidiscriminatie, GGD, Nos 

Baranka/Dushi & Proud. 

Rol van de gemeente: Bestuurlijke regie en beleidsinhoudelijke regie, uitvoering met en door partijen uit de 

samenleving.

Contactpersoon bij de gemeente: Irene Koster, i.koster@s-hertogenbosch.nl

Weblink LHBT-beleid: www.s-hertogenbosch.nl/regenboogstad.html

Gemeente ‘s-Hertogenbosch

i.koster
s-hertogenbosch.nl
https://www.s-hertogenbosch.nl/regenboogstad.html
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Doel: Het vergroten en bevorderen van de zichtbaarheid, veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van 

de LHBT-gemeenschap in Hoorn en een verbreding van deze doelstellingen naar de regio West-Friesland.

Sinds wanneer specifiek LHBT-beleid: 2012

Focus in beleid (korte en lange termijn): 

* Vergroten van de kennis door voorlichting over LHBT’s.

* Het bevorderen van een veilig klimaat in de stad.

* Vergroten van sociale acceptatie en bespreekbaarheid van LHBT’s.

* Monitoring en borging van beleid.

* Samenwerking met partners in het veld, waar onder zelforganisaties, welzijns/jongereninstellingen, zorg, 

onderwijs, sport en Art. 1 Bureau Discriminatiezaken.

Betrokken gemeentelijke sectoren/diensten: Stadsontwikkeling (sociaal domein, ouderen, Hoorn 

(gebiedsteams), Welzijn, Jeugd, Onderwijs, kinderopvang/peuterspeelzalen, Sport en recreatie, Veiligheid, 

Vergunningen en Handhaving (Stadstoezicht, team Veiligheid).

Samenwerking met maatschappelijke en/of zorg en welzijnsorganisaties: Brede welzijnsdomein, 

jongerencentra, scholen, sportverenigingen, kinderopvang/peuterspeelzalen, religieuze groepen.

Samenwerking belangengroeperingen: Roze Netwerk Noord-Holland Noord, La Femme, Ouders roze 

kinderen West-Friesland, Roze senioren West-Friesland, WF Gay Hoorn, COC Noord-Holland Noord, Artikel 1 

Bureau Discriminatiezaken Noord-Holland Noord, Transgenders Hoorn, Transgenders Noord-Holland.

Andere samenwerkingspartners: Jongerencentrum Inventas, gemeenten in West-Friesland.

Welke partijen voeren het beleid uit: Gemeente Hoorn, Samenwerkingspartners in het sociaal domein  

en bovengenoemde belangengroeperingen.

Rol van de gemeente: Regie op de uitvoering. Subsidieverstrekker, (mede)organisator van activiteiten en 

coördinator uitvoering LHBT-beleid.

Contactpersoon bij de gemeente: 

* Ilse Groot, i.groot@hoorn.nl

* Arianne Klunder, a.klunder@hoorn.nl

Gemeente Hoorn

mailto:i.groot%40hoorn.nl?subject=
mailto:a.klunder%40hoorn.nl?subject=
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Doel: Tegengaan van intolerantie. De gemeenten Leeuwarden en Súdwest-Fryslân willen samen de sociale 

acceptatie en veiligheid van LHBT’s in de regio bevorderen.

Sinds wanneer specifiek LHBT-beleid: 2008

Focus in beleid (korte en lange termijn): 

* Veilig en sociaal schoolklimaat.

* Veilige en sociale leefomgeving voor ouderen in de zorg. 

* Veilige en sociale leefomgeving binnen religieuze kringen.

* Ketensamenwerking bevorderen rondom homoseksualiteit. 

* Veilige en sociale leefomgeving binnen de sport.

Betrokken gemeentelijke sectoren/diensten: Dienst Welzijn 

Samenwerking met maatschappelijke en/of zorg en welzijnsorganisaties: Scholen, zorg- 

instellingen, GGD.

Samenwerking belangengroeperingen: COC Friesland en antidiscriminatiebureau Tûmba.

Andere samenwerkingspartners: Gemeente Súdwest-Fryslân

Welke partijen voeren het beleid uit: Tûmba en COC Friesland.

Rol van de gemeente: Faciliterend en ondersteunend.

Contactpersoon bij de gemeente: Marlies Reijenga, marlies.reijenga@leeuwarden.nl

Gemeente Leeuwarden

mailto:marlies.reijenga@leeuwarden.nl
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Doel: Onderkenning problemen en een klimaat scheppen waarin seksuele diversiteit vanzelfsprekend kan zijn.

Sinds wanneer specifiek LHBT-beleid: 2008

Focus in beleid (korte en lange termijn): 

* Jeugd, jongeren en onderwijs, ouderen, sport, veiligheid;

* De gemeentelijke organisatie en algemene zichtbaarheid

Betrokken gemeentelijke sectoren/diensten: Wmo adviesraad en Onderwijs

Samenwerking met maatschappelijke en/of zorg en welzijnsorganisaties: COC Leiden,  

professionals ouderen- en jongerenzorg en welzijn en CJG.

Samenwerking belangengroeperingen: Ouderenorganisaties, de Driehoek en het Veiligheidshuis.

Andere samenwerkingspartners: Leidse sportverenigingen, scholen en Nederlandse Sport Alliantie (NSA).

 

Welke partijen voeren het beleid uit: COC Leiden. EduDivers voert een project uit gericht op meer aan-

dacht voor seksuele diversiteit op scholen, waarvoor de gemeenteraad zelf het voortouw heeft genomen.

Rol van de gemeente: Bestuursinhoudelijke regie

Contactpersoon bij de gemeente: Nynke Zwierstra, n.zwierstra@leiden.nl

Gemeente Leiden

mailto:n.zwierstra@leiden.nl
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Doel: Zichtbaarheid LHBT vergroten d.m.v. voorlichting, publiciteit en aansprekende evenementen, door voor-

lichting aan onderwijspersoneel over (seksuele) diversiteit in het bijzonder LHBT en stimuleren van het opzet-

ten van Gay Straight Alliances. Bekendheid en kennis van LHBT in de zorg vergroten. Meldingen en aangiften 

van gay-gerelateerd geweld of discriminatie worden op adequate wijze afgenomen, afgewikkeld en waar 

nodig wordt doorverwezen.

Sinds wanneer specifiek LHBT-beleid: 2012

Focus in beleid (korte en lange termijn): Bevorderen sociale acceptatie (seksuele) diversiteit met name 

in het Voortgezet Onderwijs, de zorg, bij sportverenigingen en welzijnsinstellingen; bevorderen van (sociale) 

veiligheid van homoseksuelen en transgenders (onderdeel van integraal veiligheidsbeleid).

Betrokken gemeentelijke sectoren/diensten: Sociaal Maatschappelijke Ontwikkeling

Samenwerking met maatschappelijke en/of zorg en welzijnsorganisaties: GGD Zuid-Holland West, 

Bureau Discriminatiezaken Hollands Midden en Haaglanden, Welzijn Oud en Jong, Sport en Welzijn L-V.

Samenwerking belangengroeperingen: COC Haaglanden, John Blankenstein Foundation.

Andere samenwerkingspartners: Gemeente Zoetermeer, Gemeente Westland, Gemeente Den Haag, 

Gemeente Delft, Politie Haaglanden.

Welke partijen voeren het beleid uit: COC Haaglanden en Sport en Welzijn L-V.

Rol van de gemeente: Regievoering en regionale afstemming.

Contactpersoon bij de gemeente: Anouk Karssen, a.karssen@leidschendam-voorburg.nl

Gemeente Leidschendam-Voorburg

mailto:a.karssen%40leidschendam-voorburg.nl?subject=
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Doel: Het uiteindelijke doel van het LHBT-beleid is bereiken dat alle inwoners van Lelystad gelijkwaardig mee 

(kunnen) doen in de samenleving.

Sinds wanneer specifiek LHBT-beleid: 2008

Focus in beleid (korte en lange termijn): 

* Zichtbaarheid en ontmoeting;

* Veiligheid en leefbaarheid;

* Ondersteuning bij coming out;

* Voorlichting;

* Borging LHBT –aandacht in zorg en welzijn.

Betrokken gemeentelijke sectoren/diensten: Het Bureau Gelijke Behandeling Flevoland voert het beleid 

uit.

Samenwerking met maatschappelijke en/of zorg en welzijnsorganisaties: Welzijn Lelystad, 

Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland, COC Zwolle, Verzorgingshuizen, Politie. 

Samenwerking belangengroeperingen: Sportverenigingen voor de campagne “homo is geen scheld-

woord” en kerken en moskeeën. 

Andere samenwerkingspartners: TNN i.v.m. transgenderproblematiek.

Welke partijen voeren het beleid uit: Bureau Gelijke Behandeling Flevoland, COC Zwolle en Welzijn 

Lelystad vormen samen met de gemeente de stuurgroep voor dit beleid.

Rol van de gemeente: Regievoerder

Contactpersoon bij de gemeente:  Monique Huisman, m.huisman@lelystad.nl

Gemeente Lelystad

mailto:m.huisman@lelystad.nl
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Doel: Vergroten van de veiligheid en weerbaarheid van LHBT-groepen en het vergroten van de sociale  

acceptatie van LHBT groepen in het onderwijs, de sport.

Sinds wanneer specifiek LHBT-beleid: sinds 2008

Focus in beleid (korte en lange termijn): 

* Onderwijs; 

* Sport; 

* Veiligheid, weerbaarheid en acceptatie; 

* Ouderen;

* Biculturele minderheden.

Betrokken gemeentelijke sectoren/diensten: Zorg en welzijn, Sport, Onderwijs en Beleid.

Samenwerking met maatschappelijke en/of zorg en welzijnsorganisaties: Antidiscriminatie  

voorziening (ADV) Limburg en GGD Zuid-Limburg.

Samenwerking belangengroeperingen: COC Limburg

Andere samenwerkingspartners:
Drie andere Limburgse gemeenten: Venlo, Heerlen, Sittard-Geleen

Lokale Onderwijsinstellingen, lokale schoolbesturen, sportclubs.

Welke partijen voeren het beleid uit: COC Limburg vanuit Veilige school Limburg

Rol van de gemeente: Regie op de uitvoering

Contactpersoon bij de gemeente: Huub Kerstens, huub.kerstens@maastricht.nl

Gemeente Maastricht

mailto:huub.kerstens@maastricht.nl


pagina 34 van 52   *   Samenvatting LHBT-beleid, project Regenboogsteden 2015-2017

Doel: Verbeteren van de sociale acceptatie, zelfredzaamheid en veiligheid van LHBT-jongeren zodat zij vol-

waardig kunnen meedoen in de samenleving. Opdat zij hun weg in deze samenleving zelf weten te vinden. 

Voor oudere LHBT’s werken we aan het verbeteren van de veiligheid en weerbaarheid in de zorg en dienst-

verlening. Naast de gemeenten Goes, Middelburg en Vlissingen geven ook de andere gemeenten in Zeeland 

LHBT-thematiek een plaats in gemeentelijk beleid; uiting geven aan de nationale coming out dag, stimuleren 

van deskundigheidsbevordering in zorg en dienstverlening/ sociale wijkteams.

Sinds wanneer specifiek LHBT-beleid: 2011

Focus in beleid (korte en lange termijn): De focus ligt op het bevorderen van de eigen kracht en het 

versterken van beschermende factoren:

* Veilige schoolomgeving;

* Toegankelijke en professionele hulpverlening;

* Verbreding sociaal netwerk;

* Ondersteuning door ouders.

De interventies zijn opgezet in de periode 2011 – 2014 en worden nu geborgd in de praktijk. Hierbij worden 

de krachten gebundeld van professionals en vrijwilligers. Daarnaast wordt vanaf 2015 gestart met interventies 

gericht op een veilig sportklimaat en een veilige zorg/woonomgeving voor oudere LHBT’s.

Betrokken gemeentelijke sectoren/diensten: Onderwijs, Sport, Wmo, Zorg en welzijn.

Samenwerking met maatschappelijke en/of zorg en welzijnsorganisaties: Centra voor jeugd en 

gezin, maatschappelijk werk en sociale wijkteams.

Samenwerking belangengroeperingen: COC Zeeland, LHBT-Netwerk Zeeland, LHBT –jongerengroep 

Zeeland, Roze 50 plus.

Andere samenwerkingspartners: Anti Discriminatie Bureau Zeeland (ADB Zeeland), GGD Zeeland, 

voortgezet en middelbaar onderwijs in Zeeland, Hoge school Zeeland, Sport Zeeland, Stichting ouderenfonds, 

Sportalliantie.

Welke partijen voeren het beleid uit: ADB Zeeland voert samen met de gemeenten en de bovengenoem-

de samenwerkingspartners het beleid uit. ADB Zeeland levert een projectleider en projectmedewerker. De drie 

gemeenten leveren elk een beleidsmedewerker als projectlid.

Rol van de gemeente: Ambtelijke ondersteuning. Lid van de projectgroep en mede verantwoordelijk voor 

het in gang zetten van interventies en borging van beleid in de praktijk.

Contactpersoon bij de gemeente: Tonie van den Buuse, a.van.den.buuse@middelburg.nl

Gemeente Middelburg

mailto:a.van.den.buuse@middelburg.nl
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Doel: Voortbouwen op het succes van het beleid van de afgelopen jaren, met name waar dat gericht was op 

het vergroten van sociale acceptatie van LHBT’s.

Sinds wanneer specifiek LHBT-beleid: 2001

Focus in beleid (korte en lange termijn): 

* Onderwijs; 

* Zorg & Welzijn; 

* Veiligheid; 

* Sport; 

* Zichtbaarheid; 

* Cultuur; 

* Transgenders. 

Betrokken gemeentelijke sectoren/diensten: Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling (Zorg & Welzijn, 

Sport, Onderwijs, Cultuur, Werk & Inkomen), Afdeling Veiligheid en Afdeling Personeel en Organisatie.

Samenwerking met maatschappelijke en/of zorg en welzijnsorganisaties: GGD Nijmegen, 

Ieder1gelijk (antidiscriminatie), Tandem Welzijn, Veiligheidshuis, NIM (algemeen maatschappelijke werk) en 

Sociale wijkteams.

Samenwerking belangengroeperingen: Adviescommissie LHBT, COC Nijmegen en Dito! 

Jongerenorganisatie.

Andere samenwerkingspartners: Workplace Pride, Roze Woensdag, Roze loper, Horeca, sportclubs, scho-

len (po, vo, ROC), Radboud Universiteit en HAN.

Welke partijen voeren het beleid uit: Gemeente, GGD Nijmegen en COC.

Rol van de gemeente: Regie en faciliterende rol. 

Contactpersoon bij de gemeente: Anke van Diepenbeek, a1.van.diepenbeek@nijmegen.nl

Gemeente Nijmegen

mailto:a1.van.diepenbeek%40nijmegen.nl?subject=
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Doel: De gemeente Oss streeft naar een inclusieve samenleving, waarin iedereen zich vrij en veilig voelt om te 

zijn wie hij/zij is. Daarom maakt de gemeente zich sterk voor de (sociale) acceptatie en veiligheid van LHBT’s in 

de gemeente Oss.

Sinds wanneer specifiek LHBT-beleid: 2012

Focus in beleid (korte en lange termijn): We houden samen met sociale partijen de maatschappelijke 

bewustwording en dialoog op gang, zowel in de directe leefomgeving van mensen als bij instellingen en 

bedrijven. In de periode 2015-2017 hebben we als doel de activiteiten en doelgroepen van de afgelopen jaren 

te blijven ondersteunen, zoals een uitbreiding van de website Zo doen we dat in Oss, het voortzetten van het 

project De Roze loper en de activiteiten rond Dolle Dinsdag op de kermis in Oss. Hierbij is het streven om deze 

projecten steeds minder financieel te ondersteunen, maar juist te zoeken naar ruimte binnen de eigen orga-

nisaties, zodat de activiteiten ook na de subsidieperiode voort blijven gaan. Daarnaast willen we de aandacht 

verleggen naar andere, nog niet bereikte, doelgroepen/verenigingen of organisaties. De komende jaren willen 

we de focus leggen op het Voortgezet Onderwijs, het bedrijfsleven, biculturele en orthodox-religieuze groe-

pen, transgenders en sportclubs. Belangrijk is dat er bij iedere doelgroep wordt gezocht naar ambassadeurs 

die LHBT’s in het vizier hebben en op de agenda houden. Los van het feit of die doelgroep nu al is bereikt, of 

nog bereikt moet worden. Dit ambassadeurschap zorgt er in onze ogen voor dat er ankers in de maatschappij 

ontstaan, zodat ook na de subsidieperiode LHBT in de samenleving voldoende aandacht blijft krijgen.

Betrokken gemeentelijke sectoren/diensten: B&W, Stadsbeleid Mens & Maatschappij, afdeling commu-

nicatie, diverse individuen uit diverse diensten ondersteunen, zoals een fotograaf, facebookbeheer, servicelo-

ket en bodes rondom activiteiten.

Samenwerking met maatschappelijke en/of zorg en welzijnsorganisaties: Brabant Zorg, Radar, GGD.

Samenwerking belangengroeperingen: COC, NW25.

Andere samenwerkingspartners: Gemeente Den Bosch. Daarnaast gemeente Tilburg, Breda en in de 

toekomst Eindhoven en Helmond in periodiek regionaal overleg.

Welke partijen voeren het beleid uit: Gemeente Oss, NW25, COC, Brabant Zorg, Radar, GGD.

Rol van de gemeente: Ambtelijke ondersteuning. Eigen website, fotowand en facebook-pagina Zo doen 

we dat in Oss die op verschillende momenten voor de te bereiken doelgroepen, verenigingen en organisaties 

worden ingezet als middel.

Contactpersoon bij de gemeente: Johanna Heesbeen, j.heesbeen@oss.nl

Weblink LHBT-beleid: www.oss.nl/gemeente/inwoners/regenboogstad_oss.htm

Gemeente Oss

mailto:j.heesbeen@oss.nl
https://www.oss.nl/gemeente/inwoners/regenboogstad_oss.htm


Samenvatting LHBT-beleid, project Regenboogsteden 2015-2017   *   pagina 37 van 52

Doel: Iedereen in Purmerend moet vanzelfsprekend zichzelf kunnen zijn.

Sinds wanneer specifiek LHBT-beleid: 2012 

Voor die tijd was het onderdeel van de voorlichtingsactiviteiten van het Bureau Discriminatiezaken.

Focus in beleid (korte en lange termijn): In het algemeen richt de inzet zich op het bevorderen van de 

veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBT-inwoners, zodat ook zij overal vanzelfsprekend zich-

zelf kunnen zijn. Hiervoor ligt de focus op korte termijn voor een groot deel, maar niet alleen op jeugd door 

inzet in het jongerenwerk, in het onderwijs en in de sportwereld. Daarnaast is er sprake van een bredere focus 

bijvoorbeeld richting ouderen, en algemeen richting andersdenkende groeperingen en bij algemene antidiscri-

minatie inzet.

Betrokken gemeentelijke sectoren/diensten: Maatschappelijke Ontwikkeling en Beleidsonderzoek en 

Informatiemanagement.

Samenwerking met maatschappelijke en/of zorg en welzijnsorganisaties: Welzijnsorganisatie Clup 

Welzijn, Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek-Waterland en Politie.

Samenwerking belangengroeperingen: Stichting Transgenders Noord-Holland en Lokale LHBT-

zelforganisatie i.o.

Andere samenwerkingspartners: Sportverenigingen en verzorgingstehuizen. 

Welke partijen voeren het beleid uit: Clup Welzijn, Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek Waterland en 

belangengroeperingen.

Rol van de gemeente: Regierol en deels uitvoering.

Contactpersoon bij de gemeente: Thom Schreuder, tjw.schreuder@purmerend.nl

Gemeente Purmerend

mailto:tjw.schreuder@purmerend.nl


pagina 38 van 52   *   Samenvatting LHBT-beleid, project Regenboogsteden 2015-2017

Doel: De gemeente Roermond wil actief bijdragen aan het bespreekbaar maken van seksuele diversiteit. 

Roermond wil de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van haar LHBT-inwoners bevorderen.

Sinds wanneer specifiek LHBT-beleid: 2015

Focus in beleid (korte en lange termijn): 

* Bevorderen sociale acceptatie van seksuele diversiteit in het basisonderwijs.

* Bevorderen weerbaarheid onder jongeren.

* Bevorderen ontmoeting roze ouderen en afname van eenzaamheid onder roze ouderen.

* Bevorderen bespreekbaarheid van het onderwerp.

Betrokken gemeentelijke sectoren/diensten: Communicatie, Strategie en Bestuur, Welzijn

Samenwerking met maatschappelijke en/of zorg en welzijnsorganisaties: Onderwijsinstellingen, 

Wel.kom, GGD, Antidiscriminatie voorziening Limburg (ADVL)

Samenwerking belangengroeperingen: COC Limburg, Roze 50+ groep

Andere samenwerkingspartners: Gemeenten Venlo, Weert en Venray. 

Welke partijen voeren het beleid uit: COC Limburg

Rol van de gemeente: Faciliterend, stimulerend en verbindend.

Contactpersoon bij de gemeente: Maggy de Vaan, maggydevaan@roermond.nl

Gemeente Roermond

mailto:maggydevaan%40roermond.nl?subject=
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Doel: Bevordering van de acceptatie van seksuele diversiteit en de veiligheid en weerbaarheid van LHBT’s  

in Rotterdam.

Sinds wanneer specifiek LHBT-beleid: 2007

Focus in beleid (korte en lange termijn): 

* Deskundigheidsbevordering van professionals, sleutelfiguren en vrijwilligers in de stad op het gebied van 

ondersteuning en emancipatie van etnische- en religieuze LHBT’s en hun sociale omgeving.

* Vergroten van acceptatie van seksuele diversiteit (LHBT), met name bij jongeren en binnen etnische- en  

religieuze gemeenschappen.

* Netwerkontwikkeling door, voor en rond LHBT’s en het versterken van sleutelfiguren en LHBT’s uit en voor 

etnische- en religieuze gemeenschappen.

Betrokken gemeentelijke sectoren/diensten: Integragie, Gezondheid, Welzijn, Onderwijs, Veiligheid, 

Sport.

Samenwerking met maatschappelijke en/of zorg en welzijnsorganisaties: RotterdamV, ADV 

RADAR, Dona Daria, SPIOR, PBR, zorg & welzijnsinstellingen, ouderenzorg, sportverenigingen, zelf- en 

vrijwilligersorganisaties.

Samenwerking belangengroeperingen: COC, Rainbow City, Hang-Out 010, Rotterdam Pride, Rotterdam 

Gay Destination, Ketelbinkie (sportvereniging voor LHBT’s). 

Andere samenwerkingspartners: Regenboogsteden, specifiek in G4-verband en in de regio Zuid Holland 

Zuid, andere Europese steden binnen Rainbow Cities netwerk, Movisie, OCW en SZW, Onderwijs en scholen, 

Politie (Roze in Blauw) en andere partners in de veiligheidsketen, Rotterdams Centrum voor Theater en gay 

horeca-ondernemers.

Welke partijen voeren het beleid uit: RotterdamV, RADAR, Dona Daria, SPIOR, PBR, COC, Rainbow City, 

Hang-Out010.

Rol van de gemeente: 

* Opdrachtgever voor producten en diensten gericht op deskundigheidsbevordering op het gebied van onder-

steuning en emancipatie van LHBT’s en hun sociale omgeving.

* Opdrachtgever voor producten gericht op het vergroten van de acceptatie van seksuele diversiteit.

* Opdrachtgever voor netwerkontwikkeling door, voor en rond LHBT’s.

* Subsidiëren kleinschalige en vernieuwende initiatieven in de stad die bijdragen aan de doelstellingen.

* Organiseren van stedelijke activiteiten, in samenwerking met maatschappelijke partners, die zorgen voor 

zichtbaarheid, bewustwording en acceptatie van seksuele diversiteit.

Contactpersoon bij de gemeente: Corrie Wolfs, c.wolfs@rotterdam.nl

Gemeente Rotterdam

mailto:c.wolfs@rotterdam.nl
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Doel: Iedere inwoner van Schiedam, ongeacht geslacht, seksuele geaardheid, afkomst, religie, levensovertui-

ging of beperking, moet zich goed voelen en volwaardig deel uitmaken van de samenleving.

Sinds wanneer specifiek LHBT-beleid: 2012

Focus in beleid (korte en lange termijn): Oprichten van de regiegroep LHBT. Deze zal de komende pe-

riode het college zal adviseren over de verstrekking van het budget voor de uitvoering van activiteiten om de 

veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBT’s te bevorderen. 

Betrokken gemeentelijke sectoren/diensten: Team Communicatie, Team Zorg, Welzijn en Sport.

Samenwerking met maatschappelijke en/of zorg en welzijnsorganisaties: Schiedams Lef, De 

Kleine Ambassade en op termijn mogelijk ook nog anderen organisaties.

Samenwerking belangengroepering(en): Regiegroep LHBT

Andere samenwerkingspartners: De LHBT-ambassadeurs

Welke partijen voeren het beleid uit: Schiedamse maatschappelijke organisaties en betrokken 

Schiedamse burgers.

Rol van de gemeente: Regie en faciliterend rol. De gemeente vervult de rol van opdrachtgever OCW.

Contactpersoon bij de gemeente: Ursula Ramkisoensing-Timal, uc.ramkisoensing@schiedam.nl

Weblink LHBT-beleid: www.schiedam.nl/regenbooggemeente

Gemeente Schiedam

mailto:uc.ramkisoensing@schiedam.nl
http://www.schiedam.nl/regenbooggemeente
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Doel: We willen binnen onze mogelijkheden toegroeien naar een maatschappij waarin alle inwoners gelijke 

rechten en plichten hebben en er geen onderscheid wordt gemaakt naar afkomst, geslacht, seksuele voorkeur, 

culturele achtergrond of godsdienst. Gelijkwaardigheid, respect en tolerantie zijn daarbij kernbegrippen.

Sinds wanneer specifiek LHBT-beleid: 2011

Focus in beleid (korte en lange termijn): Onderwijs, sport, veiligheid en ouderen.

Betrokken gemeentelijke sectoren/diensten: Zorg en welzijn, Openbare orde en veiligheid, Onderwijs.

Samenwerking met maatschappelijke en/of zorg en welzijnsorganisaties: GGD Zuid Limburg, 

Partners in Welzijn.

Samenwerking belangengroeperingen: COC Limburg, ADV Limburg.

Andere samenwerkingspartners: Gemeente Heerlen, Gemeente Maastricht, Gemeente Venlo.

Welke partijen voeren het beleid uit: COC Limburg met Veilige school Limburg en De bal is van Iedereen.

Rol van de gemeente: Regie op de uitvoering.

Contactpersoon bij de gemeente: Marjon van der Leeuw, marjon.vanderleeuw@sittard-geleen.nl

Gemeente Sittard-Geleen

mailto:marjon.vanderleeuw%40sittard-geleen.nl?subject=
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Doel: De gemeenten Leeuwarden en Súdwest-Fryslân bevorderen de sociale acceptatie en veiligheid  

van LHBT’s.

Sinds wanneer specifiek LHBT-beleid: 2012

Focus in beleid (korte en lange termijn): 

* Het bevorderen van een veilig en sociaal schoolklimaat.

* Het bevorderen van een veilige en sociale leefomgeving voor ouderen: zorg

* Het bevorderen van een veilige en sociale leefomgeving: religieuze kringen.

* Het bevorderen van een veilige en sociale leefomgeving: ketensamenwerking. 

Betrokken gemeentelijke sectoren/diensten: Sociaal Domein

Samenwerking met maatschappelijke en/of zorg en welzijnsorganisaties: Organisaties die werk-

zaam zijn binnen de gebiedsteams.

Samenwerking belangengroeperingen: COC Friesland

Andere samenwerkingspartners: Gemeente Leeuwarden, Politie en Centrum Tûmba.

Welke partijen voeren het beleid uit: Centrum Tûmba en het COC Friesland.

Rol van de gemeente: Ambtelijke inzet

Contactpersoon bij de gemeente: Linda van der Ploeg, l.vanderploeg@sudwestfryslan.nl

Gemeente Súdwest- Fryslân

mailto:l.vanderploeg%40sudwestfryslan.nl%20?subject=
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Doel: Eigen kracht en weerbaarheid vergroten. Sociale acceptatie en veiligheid bevorderen.

Sinds wanneer specifiek LHBT-beleid: 2008

Focus in beleid (korte en lange termijn): 
Eigen kracht en weerbaarheid

* Hulpverlening/informatie;

* Buddyproject asielzoekers.

Sociale acceptatie bevorderen

* Zichtbaarheid in de stad;

* Publiekscampagnes;

* Voorlichtingen.

Veiligheid

* Gegevens verzamelen;

* Netwerkorganisatie.

Betrokken gemeentelijke sectoren/diensten: Afdeling Sociaal

Samenwerking met maatschappelijke en/of zorg en welzijnsorganisaties: Onderwijsinstellingen, 

horeca, welzijnswerk en Politie.

Samenwerking belangengroeperingen: Embrace Pink, COC Breda/Tilburg, Stichting Roze maandag, 

Studentenvereniging Vitruvian.

Andere samenwerkingspartners: Divers

Welke partijen voeren het beleid uit: Alle belangengroeperingen.

Rol van de gemeente:
Regie op de uitvoering, bestuurlijke regie en beleidsinhoudelijke regie:

* Aanjager (Het organiseren van netwerkbijeenkomsten)

* Ambassadeur (het uitdragen van de boodschap, het goede voorbeeld geven)

* Facilitator (het scheppen van randvoorwaarden, subsidies)

Contactpersoon bij de gemeente: Karin van Meersbergen, karin.van.meersbergen@tilburg.nl

Gemeente Tilburg

mailto:karin.van.meersbergen@tilburg.nl
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Doel: Stimuleren van het emancipatieproces van de Utrechtse bevolking ten aanzien van acceptatie van 

LHBT’s.

Sinds wanneer specifiek LHBT-beleid: Midden jaren ‘80

Focus in beleid 2015-2018, 6 thema’s: 
1. Jongeren: uitbreiden voorlichting op scholen en verbeteren positie van biculturele LHBT’s.

2.  Ouderen: zorg voor ouderen door roze loper uit te breiden van verzorgingstehuizen naar ook 

thuiszorgorganisaties.

3.  Zorg en Welzijn: stimuleren BT in het vergaren van kennis en kunde omtrent hulpverlening aan LHBT’s en 

trainen van jongerenwerkers.

4.  Transgender: trainen publieksfunctionarissen, formulieren proberen aan te passen waar nodig en mogelijk.

5.  Zichtbaarheid en veiligheid: vergroten meldingsbereidheid, pilot vergroten veiligheid in de wijken, specifiek 

aandacht voor veilig uitgaansklimaat.

6.  Sport: het trainen van sportprofessionals, voortzetten scholing sportverenigingen tot vreedzame sportver-

eniging, het thema blijven opnemen in cursus vertrouwenscontactpersoon en topsportverenigingen onder-

steunen bij kennisuitwisseling.

Betrokken gemeentelijke sectoren/diensten: MO (Sport en samenleving, Jeugd, Meedoen naar vermo-

gen en Onderwijs) afdeling Openbare orde en veiligheid, Dienst Wijken en Dienst volksgezondheid (oude GG 

en GD). 

Samenwerking met maatschappelijke en/of zorg en welzijnsorganisaties: Artikel 1. Midden 

Nederland, Zorginstellingen in de stad, jongerenwerk (JAU) en U Centraal, alle welzijnsorganisaties in de 

wijken.

Samenwerking belangengroeperingen: LHBT Adviescommissie, COC Midden Nederland, PANN, Stichting 

de Overkant, Stichting de Utrechtse Kringen, SMN, Prisma groep. 

Andere samenwerkingspartners: Publinc, Connecting Differences, scholen PO, VO en MBO, Politie 

Utrecht, Theater aanZ.

Welke partijen voeren het beleid uit: Scholen, adviesbureaus, belangenorganisaties en Politie. 

Rol van de gemeente: Facilitator, subsidieert en brengt partijen bij elkaar.

Contactpersoon bij de gemeente: Fatima Aliyat, f.aliyat@utrecht.nl

Weblink LHBT-beleid: http://lhbt-utrecht.nl/

Gemeente Utrecht

mailto:f.aliyat@utrecht.nl
http://lhbt-utrecht.nl/
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Doel: “Gewoon en verder”, van tolerantie naar acceptatie. 

Sinds wanneer specifiek LHBT-beleid: 2013

Focus in beleid (korte en lange termijn): Bespreekbaar maken van het onderwerp LHBT en 

kennisverspreiding.

Betrokken gemeentelijke sectoren/diensten: Maatschappelijke ontwikkeling, Samen Leven en Werken, 

Communicatie. 

Samenwerking belangengroeperingen: COC e.a.

Andere samenwerkingspartners: Grote steden in Limburg: Sittard-Geleen, Maastricht en Heerlen

* Steden in Noord- en Midden-Limburg: Venray, Weert en Roermond

Welke partijen voeren het beleid uit: COC e.a.

Rol van de gemeente: Faciliterend, verbindend en een voorbeeldfunctie

Contactpersoon bij de gemeente: Mehdi Martis, m.martis@venlo.nl

Gemeente Venlo

mailto:m.martis@venlo.nl
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Doel: Verbeteren van de sociale acceptatie, zelfredzaamheid en veiligheid van LHBT-jongeren zodat zij vol-

waardig kunnen meedoen in de samenleving. Opdat zij hun weg in deze samenleving zelf weten te vinden. 

Voor oudere LHBT’s werken we aan het verbeteren van de veiligheid en weerbaarheid in de zorg en dienst-

verlening. Naast de gemeenten Goes, Middelburg en Vlissingen geven ook de andere gemeenten in Zeeland 

LHBT-thematiek een plaats in gemeentelijk beleid; uiting geven aan de nationale coming out –dag, stimuleren 

van deskundigheidsbevordering in zorg en dienstverlening/ sociale wijkteams.

Sinds wanneer specifiek LHBT-beleid: 2011

Focus in beleid (korte en lange termijn): 
De focus ligt op het bevorderen van de eigen kracht en het versterken van beschermende factoren:

* Veilige schoolomgeving;

* Toegankelijke en professionele hulpverlening;

* Verbreding sociaal netwerk;

* Ondersteuning door ouders.

De interventies zijn opgezet in de periode 2011 – 2014 en worden nu geborgd in de praktijk. Hierbij worden 

de krachten gebundeld van professionals en vrijwilligers. Daarnaast wordt vanaf 2015 gestart met interventies 

gericht op een veilig sportklimaat en een veilige zorg/woonomgeving voor oudere LHBT’s.

Betrokken gemeentelijke sectoren/diensten: Onderwijs, Sport, Wmo, Zorg en welzijn.

Samenwerking met maatschappelijke en/of zorg en welzijnsorganisaties: Centra voor jeugd en 

gezin, maatschappelijk werk en sociale wijkteams.

Samenwerking belangengroeperingen: COC Zeeland, LHBT-Netwerk Zeeland, LHBT –jongerengroep 

Zeeland, Roze 50 plus.

Andere samenwerkingspartners: Anti Discriminatie Bureau Zeeland (ADB Zeeland), GGD Zeeland, 

voortgezet en middelbaar onderwijs in Zeeland, Hoge school Zeeland, Sport Zeeland, Stichting ouderenfonds, 

Sportalliantie.

Welke partijen voeren het beleid uit: ADB Zeeland voert samen met de gemeenten en de bovengenoem-

de samenwerkingspartners het beleid uit. ADB Zeeland levert een projectleider en projectmedewerker. De drie 

gemeenten leveren elk een beleidsmedewerker als projectlid.

Rol van de gemeente: Lid van de projectgroep en medeverantwoordelijk voor het in gang zetten van inter-

venties en borging van beleid in de praktijk.

Contactpersoon bij de gemeente: Kees Luteijn, kln@vlissingen.nl

Gemeente Vlissingen

mailto:kln@vlissingen.nl
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Doel: Een bijdrage leveren aan het verbeteren van de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie 

van LHBT’s. Binnen de gemeente Weert zijn respect en tolerantie belangrijke waarden. Samen met de 

Antidiscriminatievoorziening (ADV) Limburg zet de gemeente Weert zich daarom in om discriminatie te voor-

komen door het houden van diverse campagnes op het gebied van bewustwording.

Sinds wanneer specifiek LHBT-beleid: Er is nog geen aanleiding geweest om specifiek LHBT beleid te 

ontwikkelen. Het college van B&W heeft op 19 januari 2016 wel de notitie ‘Aandacht voor ROZE in Weert’ 

vastgesteld. Deze notitie beschrijft de landelijke, Limburgse en Weerter situatie. Daarnaast geeft het een 

overzicht van activiteiten die binnen de Gemeente Weert georganiseerd worden voor deze doelgroep. Ook 

zonder specifiek beleid geeft de gemeente Weert, in samenwerking met andere partijen, voldoende aandacht 

aan de sociale acceptatie van LHBT’s. Zo zijn er diverse activiteiten die het onderwerp bespreekbaar maken: 

Regenboogvlag wappert 365 dagen voor het stadhuis, Roze kermismaandag, Roze Loper keurmerk voor drie 

verzorgingshuizen van Stichting Land van Horne (als enige in Limburg), Regenboogroute op Coming Out Day, 

gastlessen van de wethouder op scholen en gender/regenboog voetgangerslichten.

Focus in beleid (korte en lange termijn): De gemeente Weert is alert op actuele ontwikkelingen en 

maatschappelijke initiatieven. De gemeente stelt zich vraaggericht op, niet aanbodgericht. De overheid moet 

niet bepalen wat goed is voor de burger. Burgers kunnen dat vaak goed zelf. Als er zich initiatieven voordoen 

dan denkt de gemeente actief mee en faciliteert waar nodig en mogelijk.

Betrokken gemeentelijke sectoren/diensten: Alle sectoren en diensten binnen de gemeente Weert.

Samenwerking met maatschappelijke en/of zorg en welzijnsorganisaties: Zorginstelling Land  

van Horne, Antidiscriminatievoorziening (ADV) Limburg, GGD, Punt Welzijn

Samenwerking belangengroeperingen: Roze 50+, COC Limburg. In de Gemeente Weert is op dit  

moment geen LHBT-organisatie actief. 

Andere samenwerkingspartners: Movisie, Gemeenten Nederweert, Roermond, Venlo en Venray. 

Welke partijen voeren het beleid uit: Per actie wordt gekeken welke partij een bijdrage kan leveren. 

Rol van de gemeente: Faciliteren, aansturen, coördineren.

Contactpersoon bij de gemeente: Monique Derrez, m.derrez@weert.nl

Weblink LHBT beleid: www.weert.nl/regenboogstad

Gemeente Weert

mailto:m.derrez@weert.nl
http://www.weert.nl/regenboogstad
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Doel: Bevorderen van veiligheid, stimuleren van bespreekbaarheid en bestrijden van discriminatie.

Sinds wanneer specifiek LHBT-beleid: 2012

Focus in beleid (korte en lange termijn): 

* Jongeren en onderwijs;

* Ouderen;

* Veiligheid - waaronder training sensitiviteit LHBT voor politie agenten

* Sport

Betrokken gemeentelijke sectoren/diensten: Afdeling Samenleving (emancipatiebeleid) en afdeling 

ROV (veiligheid).

Samenwerking met maatschappelijke en/of zorg en welzijnsorganisaties: Bureau 

Discriminatiezaken Haaglanden en Vitis welzijn.

Samenwerking belangengroeperingen: COC Haaglanden.

Andere samenwerkingspartners: Politie, Gemeenten Den Haag Delft, Leidschendam-Voorburg en 

Zoetermeer, verzorgings- en verpleeghuizen.

Welke partijen voeren het beleid uit: COC Haaglanden, in overleg met gemeente.

Rol van de gemeente: Regie op de uitvoering.

Contactpersoon bij de gemeente: Hans Kleis, jkleis@gemeentewestland.nl

Gemeente Westland

mailto:jkleis@gemeentewestland.nl
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Doel: Inbedden van LHBT-beleid binnen het door de gemeenteraad van Zaanstad vastgestelde 

antidiscriminatiebeleid. 

Sinds wanneer specifiek LHBT-beleid: 2015

Focus in beleid (korte en lange termijn): 

* Het stimuleren dat seksuele diversiteit meer bespreekbaar wordt.

* Het bevorderen dat LHBT’s zich veiliger voelen op school, straat en werk.

* Het ondersteunen van projecten om kinderen op scholen van jongs af aan bewust

* te maken van gedrag en omgangsvormen en de effecten daarvan op anderen.

Betrokken gemeentelijke sectoren/diensten: Gemeentelijke Sector Veiligheid en Handhaving / afd. 

Openbare Orde & Veiligheid/ afd. Middelen / afd. Onderzoek & Statistiek.

Samenwerking met maatschappelijke en/of zorg en welzijnsorganisaties: Bureau 

Discriminatiezaken Zaanstreek-Waterland

Samenwerking belangengroeperingen: Ouderenorganisaties en Migrantenorganisaties.

Andere samenwerkingspartners: Politieorganisatie en Jeugd en jongerenwerk.

Welke partijen voeren het beleid uit: Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek-Waterland, Filmtheater  

De Fabriek, Theater AanZ, Verzorgingstehuizen.

Rol van de gemeente: Regierol

Contactpersoon bij de gemeente: Jacob Hakvoort, J.Hakvoort@Zaanstad.nl

Gemeente Zaanstad

mailto:J.Hakvoort@Zaanstad.nl
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Doel: 

* Het bevorderen van sociale acceptatie van (seksuele) diversiteit in, met name, het voortgezet onderwijs door 

aandacht voor het onderwerp te genereren en de bekendheid en kennis over LHBT-thema’s onder onderwijs-

personeel te vergroten.

* De bekendheid met en kennis over LHBT in de zorg vergroten, om zodoende LHBT gerelateerde proble-

matiek te kunnen signaleren. Daarnaast de vraagverlegenheid verminderen en handelingsbekwaamheid 

vergroten.

* Het vergroten van de zichtbaarheid van LHBT en het bevorderen van sociale acceptatie van homoseksualiteit 

en transgenders onder de gehele bevolking en met name onder jongeren, ouderen en in kringen waar dat 

nog taboe is. 

* Meldingen en aangiften van LHBT-gerelateerd geweld of discriminatie worden op adequate wijze in behan-

deling genomen en afgewikkeld. Zo nodig wordt er doorverwezen.

Sinds wanneer specifiek LHBT-beleid: 2012

Focus in beleid (korte en lange termijn): 

* Het bevorderen van sociale acceptatie van (seksuele) diversiteit met name in het Voortgezet Onderwijs,  

de zorg, bij sportverenigingen en welzijnsinstellingen. 

* Het bevorderen van (sociale) veiligheid van LHBT’s (onderdeel van integraal veiligheidsbeleid).

Betrokken gemeentelijke sectoren/diensten: Samenleving

Samenwerking met maatschappelijke en/of zorg en welzijnsorganisaties: Bureau 

Discriminatiezaken Hollands Midden en Haaglanden, Buurtwerk.nl, GGD Zuid-Holland West, Stichting MOOI, 

Stichting Piëzo.

Samenwerking belangengroeperingen: COC Haaglanden

Andere samenwerkingspartners: Gemeente Den Haag, Gemeente Delft, Gemeente Leidschendam-

Voorburg, Gemeente Westland, Politie Haaglanden.

Welke partijen voeren het beleid uit: COC Haaglanden

Rol van de gemeente: Regievoering en regionale afstemming.

Contactpersoon bij de gemeente: Anna de Vries-Asselbergs, a.e.de.vries@zoetermeer.nl

Gemeente Zoetermeer

Buurtwerk.nl
mailto:a.e.de.vries@zoetermeer.nl
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Doel: De gemeente Zwolle voert een actief beleid om de bespreekbaarheid en acceptatie van seksuele  

diversiteit te vergroten. In Zwolle mag en kan je zijn wie je bent.

Sinds wanneer specifiek LHBT-beleid: 2008

Focus in beleid (korte en lange termijn): Vergroten van de bespreekbaarheid en acceptatie van seksuele 

diversiteit. 

Thema’s: Onderwijs, Zorg & Welzijn, Sport. 

Doelen: bespreekbaar maken, kennis vergroten, deskundigheidsbevordering professionals, verbeteren signale-

ring en doorverwijzing, borging. 

Doelgroep: jeugd in het onderwijs, (roze) ouderen, sporters, professionals in sociale wijkteams, zorg en 

welzijn. 

Betrokken gemeentelijke sectoren/diensten: Afdelingen Maatschappelijke Ontwikkeling en 

Communicatie, Sociale Wijkteams.

Samenwerking met maatschappelijke en/of zorg en welzijnsorganisaties: COC, Sociale 

Wijkteams, Zorg & Welzijnsorganisaties, Sport(verenigingen), Art.1.

Samenwerking belangengroeperingen: COC

Andere samenwerkingspartners: Onderwijs, overige betrokken professionals en (Regio)gemeenten. 

Welke partijen voeren het beleid uit: Gemeente en COC. 

Rol van de gemeente:

* Regisseur, stimuleren en faciliteren.

* Structureel ondersteunen van COC.

* Binnen gemeente aandacht vragen voor LHBT binnen andere beleidsterreinen.

* Bijdrage leveren aan Coming Out Day (intern en extern).

Contactpersoon bij de gemeente: Daphne de Vries, d.de.vries@zwolle.nl

Gemeente Zwolle

mailto:d.de.vries%40zwolle.nl?subject=
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