
H
et kabinet zet bij de decentralisaties in op zelfredzaamheid, inzet van vrijwilligers 

en mantelzorgers. Maar de veranderingen gaan gepaard met forse bezuinigingen. 

In het regeerakkoord staat dat op de AWBZ structureel € 1,7 miljard wordt 

bezuinigd, op de Participatiewet € 1,8 miljard en op de jeugdzorg € 450 miljoen. Dit 

heeft ook voor Lesbische, Homoseksuele, Biseksuele en Transseksuele burgers (LHBT’s) 

ingrijpende gevolgen. Welke rol kunt u als gemeente vervullen om de eigen kracht van 

LHBT-burgers blijvend te versterken?

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

  Voor de LHBT-burger is mantelzorg geen van-

zelfsprekendheid. Met name bij oudere LHBT’s 

is het contact met familie en buren moeizaam 

of zelfs afwezig. LHBT’s hebben vaker ook geen 

kinderen.

  De LHBT-burger blijkt vaak een witte vlek  

binnen het Wmo-beleid. Betrokkenheid van 

LHBT-experts is daarom een must. 

  Bestaande subsidies voor LHBT-activiteiten en 

organisaties kunnen onder druk komen te staan 

of verdwijnen. Hierdoor verdwijnt expertise over 

deze kwetsbare groep.

  Jongeren vormen een kwetsbare groep, maar 

LHBT-jongeren zijn dubbel zo kwetsbaar in  

vergelijking met leeftijdsgenoten.

Wat zijn de kansen voor het lokaal 
LHBT-beleid?

  Een gemeente kan zelf invulling geven aan 

het lokaal (LHBT) Wmo-beleid. De gemeente 

kan zorgen voor voldoende informatie over de 

positie van kwetsbare (LHBT) burgers door hier 

gericht naar te vragen in hun monitoren.

  Een gemeente kan maatwerk met betrokken-

heid van LHBT-specialisten ontwikkelen.

  Een gemeente kan regionale samenwerking 

organiseren. De 41 gemeenten die lokaal LHBT- 

beleid voeren kunnen hierbij de regierol pakken.

  Een gemeente kan effectievere maatregelen 

voor LHBT’s maken door hen bij het opstellen 

van het beleid te betrekken. Hoe is de LHBT-

vertegenwoordiging geregeld binnen de advies-

groepen van uw gemeente?

Wat betekenen de  
3 decentralisaties voor  
uw lokaal LHBT-beleid?

Stel de volgende vragen over het 
lokaal LHBT-beleid in uw gemeente:

* Wat is de visie van uw gemeente op de 

eigen kracht van LHBT-burgers?

* Wat is daarbij de toekomstige rol van 

uw gemeente? 

* Wie pakt de regionale regierol ten 

aanzien van LHBT-beleid op?

* Hoe betrekt uw gemeente(raad) LHBT-

burgers, cliënten en zorgorganisaties? 

* Welke rol speelt LHBT-beleid bij de 

aanbesteding van zorgaanbieders? 

* Hoe gaat uw gemeente maat-

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

-uitvoering?

TIP



  Een gemeente kan een werkwijze hanteren 

waarbij de eigen kracht van LHBT-burgers en 

hun omgeving optimaal benut worden. Bijvoor-

beeld door inclusief te denken waarbij diversi-

teit wordt behouden.

 Hoe is het beleid nu geregeld?

Via de Wmo regelt de gemeente de onder- 

steuning die mensen nodig hebben.

  De AWBZ regelt de begeleiding en persoonlijke 

verzorging.

  De zorg voor de Jeugd valt momenteel onder de 

verantwoordelijkheid van meerdere overheden. 

Diverse zorg- en hulpverleningsinstanties bieden 

zorg voor jeugd aan. In de praktijk leidt dit tot 

versnippering, waardoor de zorg voor jeugd 

soms tekort schiet.

  Arbeidsparticipatie voor mensen met een  

beperking wordt geregeld door de Wet werk  

en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening  

en de Wajong.

Wat verandert er waarschijnlijk  
per 1 januari 2015?

  De begeleiding, ondersteuning en verzorging 

uit de AWBZ gaan over naar de Wmo. 

  De uitvoering van de Participatiewet (voorheen 

WWB, Wajong en Wsw) komt bij gemeenten  

te liggen. 

  Een groot deel van de jeugdzorg gaat over naar 

gemeenten: de provinciale jeugdzorg, de jeugd-

bescherming en -reclassering, de jeugd-ggz en 

de zorg voor licht verstandelijk beperkte jeugd.

Door de decentralisatie van de AWBZ te combineren met die van de Jeugdzorg en 

de Participatiewet zijn ook besparingen mogelijk. Bijvoorbeeld door de regionale 

samenwerking lokaal LHBT-beleid. De redenatie van het kabinet is dat u door 

samenwerking het financiële risico kunt spreiden.
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Wmo en de 3 decentralisaties in relatie tot het LHBT-beleid
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 Wat betekenen de decentralisaties 
voor gemeenten?

Door de decentralisaties (de 3 D’s) worden de 

taken van de gemeente uitgebreid. Naast de 

uitvoering van de Wmo moeten zij ook zorg gaan 

dragen voor de uitvoering van de jeugdzorg, de 

AWBZ en de participatiewet. De financiën op het 

gebied van zorg en welzijn worden voortaan dus 

uitsluitend verdeeld door de gemeenten.
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Wmo en de 3 decentralisaties in relatie tot het LHBT-beleid
Decentralisatie Voorbeeld beleid

Kerngedachte van de decentralisaties is dat 

gemeenten dichter bij de burgers staan. Hun 

basistaak is zich te verdiepen in de doelgroep 

en proberen vast te stellen wat de behoefte aan 

ondersteuning van iedere burger is. Zij moeten 

maatwerk leveren: specifieke situaties vragen om 

specifieke oplossingen. De nadruk ligt daarbij op 

de eigen kracht en zelfregie van burgers en hun 

netwerken. 

http://www.invoeringwmo.nl/content/prestatievelden
https://www.roze50plus.nl/
https://www.roze50plus.nl/assets/uploads/docs/toolkit2013.pdf
https://www.roze50plus.nl/over-ons/ambassadeurs.html
http://www.fnv.nl/themas/lgbt/standpunt-fnv/
http://www.rozezorg.nl/
http://www.veiligehavenoost.nl/
http://www.rozehulpverlening.nl/
https://www.roze50plus.nl/diensten/
http://www.movisie.nl/publicaties/ik-wou-ik-dood-was
http://www.movisie.nl/publicaties/roze-gemeentegids
http://www.movisie.nl/publicaties/lesbische-homoseksuele-biseksuele-transgender-ouderen
www.veiligehavenamsterdam.nl
http://www.movisie.nl/publicaties/kijk-jij-al-door-roze-bril
http://www.gaystraightalliance.nl/
http://www.movisie.nl/publicaties/kwetsbare-lhbt-jongeren-school
http://www.jongenout.nl/
http://www.coc.nl/
www.iedereenisanders.nl
http://www.natuurlijksamen.org/
http://www.movisie.nl/tools/toolkit-bespreekbaarheid-seksuele-diversiteit
http://www.movisie.nl/publicaties/communiceer-lhbt-beleid-uw-gemeente
http://www.iedereenisanders.nl
http://www.movisie.nl/artikel/drie-decentralisaties-sociale-domein


 Wat zijn de gevolgen van de 
decentralisatie Jeugdzorg?

Ontwikkelen van een veilig leefklimaat voor de 

jeugd is belangrijk. Zowel thuis, in de sport, op 

school als op straat. Ook LHBT-jongeren groeien 

op in een omgeving van leeftijdsgenoten, 

waarin vooroordelen en homovijandig gedrag 

vaak voorkomen. Dit gedrag wordt meestal 

niet gecorrigeerd door ouders, begeleiders of 

docenten. Geef als gemeente dit negatieve 

gedrag een positieve draai via de inzet van 

LHBT-experts binnen het jongerenwerk en 

door voorlichting op scholen. Daarnaast is 

dringend behoefte aan preventiebeleid voor 

opvoedingsproblemen en problemen met 

opgroeien (zoals suïcidegevoelens en Soa’s).

Wat zijn de gevolgen van de  
decentralisatie AWBZ?

Het vertrekpunt is de eigen kracht van de burger, 

familie en vrienden. De extramuralisering van de 

AWBZ betekent dat ouderen zo lang mogelijk 

thuis moeten blijven wonen. De taken van een 

gemeente zijn:

  Het zorgdragen voor een LHBT-vriendelijke en 

veilige dagbesteding.

  Een LHBT-vriendelijke vervoersvoorziening voor 

ouderen en leerlingen met beperking.

  Het werken aan beeldvorming en bewust-

wording binnen zorginstellingen en speciaal 

onderwijs.

  Het creëren van ontmoetingsmogelijkheden 

voor LHBT’s.

Wat zijn de gevolgen van de 
Participatiewet?

Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken 

dat zoveel mogelijk mensen deelnemen 

(participeren) aan de samenleving. Er komt 

één regeling voor iedereen die in staat is om te 

werken. Voor mensen die helemaal niet kunnen 

werken, blijft er een sociaal vangnet bestaan in 

de vorm van een bijstandsuitkering. In dit kader is 

er binnen het LHBT-beleid, extra aandacht nodig 

voor een veilig werkklimaat voor Transgenders 

en LHBT’s met een beperking. Transgenders 

hebben te maken met een langdurig traject van 

psychologisch onderzoek en medische ingrepen. 

Dit vergt tijd en geeft psychische belasting. Op 

de werkvloer dient hiervoor respect, ruimte en 

aandacht te zijn.

Hoe verder? 

* Implementeer LHBT-vragen binnen de 

gemeentelijke monitoring. 

* Zorg voor aandacht voor LHBT-

expertise bij aanbestedingsprocedures 

in het programma van eisen.

* Organiseer een training LHBT-

expertise voor sociale wijkteams, zorg 

en welzijnsprofessionals, vrijwilligers 

en mantelzorgers. 

* Neem bij het subsidiebeleid in het 

PVE op dat er LHBT-expertise bij 

vrijwilligers en professionals aanwezig 

is.

* Zorg dat het betrekken en in stand 

houden van LHBT-organisaties een 

belangrijk aandachtspunt is.
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