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Kernboodschap Bureau Discriminatiezaken Kennemerland (BDK), COC en Gay Haarlem spannen 

zich gefaciliteerd door de gemeente gezamenlijk in voor lhtb’ers onder de noemer 

‘Regenboogpartners’. Het doel is meer sociale acceptatie voor lhtb’ers, lhtb’ers te 

steunen en waar nodig weerbaarder te maken. Hiertoe is in 2015 het actieplan 

‘Regenboogstad Haarlem’ gemaakt. Met het huidige plan dat loopt tot en met 

2018 is bereikt dat 1) er veel activiteiten georganiseerd zijn om lhtb’ers bij de stad 

te laten horen 2) een voorlichtingsprogramma is gerealiseerd op scholen 3) het 

onderwerp staat op de agenda bij sportverenigingen. Een belangrijk 

aandachtspunt dat uit de gesprekken komt is dat er een nog betere aansluiting 

moet komen voor wat de regenboogpartners uitvoeren en de uitvoeringspraktijk 

in het onderwijs, welzijn en zorg. 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Het college stuurt deze evaluatie ter informatie naar de Commissie Samenleving, 

zodat zij op hoogte zijn van de resultaten van het Regenboogbeleid van de 

afgelopen drie jaar.  

Relevante eerdere 

besluiten 

2015/76144: Collegebesluit Lokaal actieplan regenboogstad Haarlem 2015 - 2017 

58744/519071: Brief aan het college over het bespreekbaar maken van 

homoseksualiteit in vluchtelingen en migrantenkringen 

Besluit College  

d.d. 18 december 2018 

1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast. 

 

de secretaris,                                                de burgemeester, 

 

 

 

 



 Kenmerk: 2018/757402 2/4 

 

1. Inleiding  

Het college heeft besloten onverminderd door te gaan met inspanningen om Regenbooggemeente te 

blijven. Zoals in het coalitieprogramma staat: “De bevordering van de sociale acceptatie van diverse 

Haarlemmers op bijvoorbeeld cultureel of seksueel (LHBTI) gebied heeft onze volle aandacht.”  

De evaluatie van de uitvoering van het actieplan Regenboogstad in de afgelopen 3 jaar dient als 

belangrijke input voor een te actualiseren uitvoeringprogramma dat de gemeente met de 

Regenboogpartners (COC, Bureau Discriminatiezaken Kennemerland, Gay Haarlem en de 

ambassadeurs migranten, sport, ouderen en jeugd) gaat opstellen voor de periode 2019-2022. 

In het actieplan 2015-2018 is er destijds bewust voor gekozen om alle beschikbare middelen ten 

goede te laten komen aan de uitvoering. Dat betekent dat er geen middelen geïnvesteerd zijn in 

registratie, monitoring (verzamelen van kwalitatieve en kwantitatieve data) en onderzoek naar 

maatschappelijke effecten. De evaluatie is daarom eenvoudig uitgevoerd door middel van 

reflectiegesprekken met alle betrokkenen partners.  

 

2. Kernboodschap 

Bureau Discriminatiezaken Kennemerland (BDK), COC en Gay Haarlem spannen zich gefaciliteerd 

door de gemeente gezamenlijk in voor lhtb’ers onder de noemer ‘Haarlemse Regenboogpartners’. 

Het doel is meer sociale acceptatie voor lhtb’ers, lhtb’ers te steunen en waar nodig weerbaarder te 

maken. Hiertoe is in 2015 het actieplan ‘Lokaal actieplan Regenboogstad Haarlem 2015-2018’ 

gemaakt. Uit de evaluatie van het plan blijkt dat in deze periode is bereikt dat 1) er veel activiteiten 

georganiseerd zijn om lhtb’ers bij de stad te laten horen 2) er een succesvol voorlichtingsprogramma 

is op scholen 3) het onderwerp op de agenda staat bij sportverenigingen. Een belangrijk 

aandachtspunt, zo blijkt uit de gesprekken, is dat er voor de toekomst een betere aansluiting moet 

komen op de uitvoeringspraktijk in het onderwijs, welzijn en zorg. 

 

3. Speerpunten 

In de reflectiegesprekken zijn onderstaande speerpunten uit het Lokale Actieplan Regenboogstad 

Haarlem 2015-2018 onder de loep genomen:  

1. Zichtbaarheid: Aandacht voor de sociale acceptatie van lhtb’ers bij maatschappelijke partners  

2. Ouderen: Nieuwe ontmoetingsactiviteiten voor lhtb-ouderen  

3. Zorg: Realisatie van lhtb-vriendelijke zorginstellingen  

4. Jeugd: Voorlichting in het onderwijs, zodat lhtb’ers zich op school gesteund, veilig en weerbaar 

voelen  

5. Sport: Realisatie van lhtb-vriendelijke sportverenigingen  

6. Migranten: In gesprek met groepen met een migratieachtergrond over de sociale acceptatie van 

lhtb’ers 

 

Zichtbaarheid, ouderen en sport 

Om uitvoering te geven aan het speerpunt zichtbaarheid zijn vier ambassadeurs benoemd. Zij richten 

zich op specifieke doelgroepen of thema’s: ouderen, jeugd, sport en migranten.  Hun opdracht was 
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om contacten te leggen met sociale partners die actief waren op hun veld en aandacht te vragen 

voor lhbt’ers en initiatieven op dit gebied te stimuleren. Positief is dat met name de ambassadeurs 

die een goed netwerk en relevante ervaring hadden, veel hebben kunnen bereiken. Een goed 

voorbeeld is de ambassadeur sport die zelf directeur is van Sportsupport en als onderdeel van zijn 

werk sportverenigingen ondersteunt. Hij heeft een belangrijke stap kunnen zetten om het 

onderwerp bij sportverenigingen aan te kaarten. Een ander voorbeeld is de ambassadeur ouderen 

die dankzij haar contacten De Roze Salon heeft opgezet, een nieuwe succesvolle 

ontmoetingsactiviteit voor senioren. 

In de toekomst er meer aandacht nodig om te zorgen dat ambassadeurs voldoende capaciteit 

hebben. Of dat er ondersteuning komt voor de ambassadeurs die over weinig ervaring beschikken. Zij 

voelden zich snel geïsoleerd en niet voldoende in staat om het onderwerp aan te kaarten bij zorg, 

welzijns- of onderwijsinstellingen.  

 

In de afgelopen jaren zijn mede daarom naast de activiteiten van de ambassadeurs ook vele andere 

activiteiten uitgevoerd om uit te dragen dat lhtb’ers bij de stad horen. Voorbeelden daarvan zijn de 

Regenboogpraalwagen bij het Bloemencorso, het jaarlijkse roze ontbijt, de vlag hijsen op coming -

outday, een roze kunstlijn, meedoen aan het filmfestival Nederland, het International Queer and 

Migrant filmsfestival (IQMF) en feestelijke bijeenkomsten rondom Paarse Vrijdag. 

 

De mate waarop LHBT’ers zich betrokken voelen bij de stad wordt gemeten in het zogenaamde Pink 

Panel. Dit is een digitaal onderzoek dat een keer in de twee jaar wordt uitgevoerd door Bureau 

Discriminatiezaken Kennemerland waarbij LHBT’ers wordt gevraagd naar gevoelens van vrijheid om 

voor de eigen homoseksualiteit uit te komen op het werk, in de woonomgeving, bij het uitgaan en 

het sporten en op een aantal wisselende terreinen. Door dit onderzoek tweejaarlijks te houden, 

worden trends waargenomen.  

 

Jeugd 

Naast het werk van de ambassadeur jeugd is het COC aan de slag gegaan met een 

voorlichtingsprogramma voor basis- en middelbare scholen. Positief is dat er bij middelbare scholen 

veel belangstelling is. Van de 15 middelbare scholen doen er 8 aan het programma mee. Er is een 

team van enkele zeer gemotiveerde en goed getrainde vrijwilligers actief bezig met trainingen geven. 

De resultaten op de scholen en de reacties zijn positief.  

Belangrijk aandachtspunt voor het vervolg is dat er te weinig vrijwilligers zijn. Het COC is er niet 

voldoende in geslaagd verbindingen te leggen met het Vrijwilligerscentrum Haarlem en andere 

mogelijke partners.  

 

Migranten  

Naast de inzet van de ambassadeur migranten is er een apart traject opgezet om homoseksualiteit 

bespreekbaar te maken in migrantengemeenschappen. Dit project stond aanvankelijk bekend als het 

Focus project dat tussentijds is geëvalueerd (In de antwoordbrief van 14 november 2017 aan de 
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commissie is de tussenrapportage besproken). Na een doorstart met een andere 

uitvoeringsorganisatie onder de naam “Artikel 1” is dit inmiddels goed op gang gekomen. Dit project 

wordt bij afronding apart geëvalueerd in maart 2020. 

 

Zorg 

Veel oudere lhtb’ers voelen zich niet thuis in verzorgingshuizen of zorginstellingen. Landelijk 

onderzoek laat zien dat veel senioren daar terug de kast in gaan. Bij zorgaanbieders is er dan ook 

groeiende belangstelling voor dit onderwerp omdat deze tendens niet aansluit bij hun ambitie om 

passende zorg en ondersteuning te bieden. Organisaties als Amstelring, Flexicura, Reinalda, en Arkin 

(Roads) hebben een duidelijk beleid gericht op het kunnen inspelen op seksuele diversiteit. Reinalda, 

Flexicura en Amstelring zijn zelfs Roze Loper gecertificeerd.  

In contact met VBZ (Voor Betere Zorg, een samenwerking van vrijwel alle zorgaanbieders in de regio 

Kennemerland, Amstelland en Meerlanden) komt naar voren dat er veel belangstelling is voor dit 

thema bij zorgaanbieders en bereidheid actie te ondernemen. 

  

4. Financiën 

Per jaar is €40.000 beschikbaar. €20.000 is per subsidie toegewezen aan de regenboogpartners. Zij 

stellen hiervoor jaarlijks een activiteitenplan op.  €20.000 is geserveerd voor extra activiteiten en 

investeringen. Zo is bijvoorbeeld in 2018 de regenboogloper op de Kruisweg bijgewerkt. 

  

5. Vervolg 

Het nieuwe actieplan voor de periode 2019-2022 is nu in voorbereiding. Daarbij nemen we successen 

zoals het ambassadeursprogramma, het voorlichtingsprogramma COC en het Artikel 1-project mee.  

Er is ruimte voor verbetering in het nieuwe actieplan 2019-2022. Dit plan voor de komende drie jaar 

wordt met hulp van Movisie door de Regenboogpartners, gemeente en andere stakeholders 

opgesteld. Hierin worden duidelijke prioriteiten gesteld en is meer aandacht voor de uitvoering. Het 

nieuwe plan wordt in het eerste kwartaal van 2019 ter informatie aan de raad aangeboden. Tot slot 

vindt er in 2019 een postercampagne plaats n.a.v. de motie zonder zichtbaarheid geen acceptatie. In 

een aparte informatienota wordt de raad over de uitvoering hiervan geïnformeerd. 

 

 

 

 

 

 


