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Geachte leden van de commissie Samenleving,

Hierbij informeer ik u over het vervolg in 2018 van Haarlem Regenboogstad. 
Haarlem is een sociale en betrokken stad, waarin iedereen mee kan doen of meetelt. 
Het college beschouwt de verschillen in cultuur, etnische achtergrond, seksuele 
geaardheid, kennis en vaardigheden tussen individuen binnen een groep in beginsel 
als een verrijking voor de stad. Haarlem kiest ervoor het positief omgaan met 
diversiteit zoveel mogelijk via inclusief beleid te realiseren. Omdat dit nog niet 
vanzelfsprekend is in de samenleving besteden we specifieke aandacht aan de 
acceptatie en emancipatie van de LHBTI-inwoners. Ook in 2018 blijven we ons 
inzetten voor een inclusieve stad, waarin de meerwaarde van diversiteit zichtbaar is 
en waar de jeugd opgroeit in de wetenschap dat iedereen er mag zijn en dat er een 
veilige plaats is voor iedereen.

In 2017 heb ik, namens het college, samen met nog vierenveertig gemeenten een 
verklaring ondertekend, waar de gemeenten aangeven de samenwerking met het 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) te waarderen met de 
vraag om te blijven investeren op het programma van de Regenboogsteden in het 
jaar 2018. Hierop is door het Mimsterie van OCW positief gereageerd.

Doelstelling 2018
Het lokaal actieplan Haarlem 2015-2017, het collegebesluit 2015/76144 van 17 
maart 2015 blijven uitgangspunt ook voor dit jaar Hierin is als doelstelling 
opgenomen dat de aanpak van vooroordelen, discriminatie, intimidatie en geweld 
tegen LHBTI-inwoners vruchten afwerpt doordat:

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden 
Stadhuis, Grote Markt 2 Haarlem - Telefoon 14023



Haarlem
2

• de sociale acceptatie van homoseksualiteit en transgenders toeneemt onder 
de gehele bevolking en met name onder jongeren, ouderen en in kringen 
waar dat nog taboe is;

• LHBTI personen zich gesteund weten en zich veilig(er) en weerbaar (der) 
voelen op school, op straat, op het werk, in de zorg en thuis, in de sport en 
in hun eigen sociale kring.

Partners van het regenboogbeleid
Haarlem werkt samen met de volgende partners: COC Kennemerland, de 
vereniging die zich inzet voor homo-emancipatie, Bureau Discriminatiezaken 
Kennemerland, die werkt aan het stimuleren van een tolerante samenleving en het 
tegengaan van ongelijke behandeling, Gay-Haarlem, een organisaties die 
activiteiten gericht op homo-emancipatie organiseert en zeer actief is op sociale 
media. De Participatieraad Haarlem is als waarnemer.

Daarnaast zijn er Roze ambassadeurs actief in Haarlem die de zichtbaarheid van 
LHBTI inwoners vergroten in de stad. De ambassadeurs zijn actief voor de 
doelgroepen ouderen, migranten, jongeren en binnen de sport. De partners en 
ambassadeurs spelen een belangrijke rol in de uitvoering van het beleid. Onderling 
werken zij samen en zorgen voor meer draagvlak voor acceptatie van LHBTI 
inwoners in de stad. Ieder halfjaar vindt er bestuurlijk overleg plaats met de 
partners om de voortgang van het actieplan te bespreken.

Regenboogplan 2018
De inzet van Haarlem als Regenboogstad wordt gedragen door de Haarlemse 
Regenboogpartners. De invulling voor 2018 is verwoord in het regenboogplan 2018 
dat door de Haarlemse partners in overleg met de Gemeente Haarlem is opgesteld. 
In de bijlage vind u het plan van aanpak 2018.

Activiteiten
Er zal dit jaar extra aandacht besteed worden aan de acceptatie van de LHBTI 
gemeenschap. Naast het ontbijt in het stadhuis tijdens 'Coming Out dag’, zal er 
tijdens het evenement Bloemencorso op 21 en 22 april 2018 een 
Regenboogpraalwagen meerijden. Het bloemencorso is daarvoor een geschikt 
evenement dat jaarlijks duizenden bezoekers trekt. De praalwagen zal op zowel 
zaterdag tijdens de parade, als op zondag op de Gedempte Oude Gracht zichtbaar 
zijn met een passend programma.

De motie ‘zonder zichtbaarheid geen acceptatie’ is tijdens de gemeenteraad van 
15 maart 2018 aangenomen en sluit aan bij de doelstellingen van Haarlem 
Regenboogstad. De uitwerking van deze motie wordt medio 2018 uitgewerkt.

In 2018 zal ook de verklaring van gelijke behandeling bij de sportverenigingen 
waar het nog niet is ondertekend, onder de aandacht worden gebracht.
Stichting Sport Support Kennemerland benadert de sportverenigingen actief. Dit 
heeft geresulteerd dat 55 van de 137 sportverenigingen de verklaring inmiddels 
hebben getekend. Met 26 sportverenigingen is er inmiddels contact gelegd om de 
verklaring te gaan ondertekenen.
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Inzet bespreekbaar maken van homoseksualiteit in migranten- en 
vluchtelingenkringen
Ik heb u 8 maart 2018 geïnformeerd middels de informatienota 2018/49164 ‘het 
bespreekbaar maken van homoseksualiteit in vluchtelingen en migrantenkringen 
waar ik aan heb gegeven dat in 2018 door zal worden gegaan met de ingezette 
koers. Het plan van aanpak zal medio 2018 met u worden gedeeld.
Beleidsevaluatie 2015-2018
Eind 2019 zal er een evaluatierapport verschijnen over het lokaal actieplan 
regenboogstad Haarlem over de jaren 2015 tot en met 2018.

Begroting 2018
Voor 2018 is een bedrag van € 40.000,- in de begroting opgenomen, waarvan de 
helft door het Ministerie van OCW wordt gefinancierd.



Regenboogplan 2018
Het Regenboogplan 2018 is een gezamenlijk document van COC Kennemerland, 
Gay-Haarlem.nl en het Bureau Discriminatiezaken, opgesteld in samenspraak met de 
gemeente Haarlem. De in het Regenboogplan beschreven inzet is de praktische uitwerking 
door de Regenboogpartners voor 2018 van het LHBT-emancipatiebeleid zoals verwoord in 
het 'Lokaal actieplan regenboogstad Haarlem 2015 - 2017'.
Hoewel de duur van dat actieplan is verlopen, staan de uitgangspunten en doelstellingen nog 
overeind.

Inleiding
Van 2012 tot en met 2014 was Haarlem koplopergemeente. De gemeente heeft een aantal 
partners in de stad gevraagd om het koploperbeleid vorm te geven en uit te voeren. De 
samenwerking is goed verlopen en er is veel gedaan om de vergroting van acceptatie van 
seksuele diversiteit te realiseren.
Aangezien die acceptatie nog steeds niet volledig gerealiseerd is, besloot het Ministerie van 
OCW om koploperbeleid nog drie jaar voort te zetten onder dezelfde voorwaarden, maar 
onder een andere naam: regenboogbeleid.
De gemeente Haarlem heeft zich daar destijds opnieuw aan verbonden en dat gold ook voor 
de samenwerkingspartners: COC Kennemerland, Gay-Haarlem.nl en Bureau 
Discriminatiezaken Kennemerland.
Vanwege een nieuw kabinet heeft het Ministerie van OCW in 2017 geen besluit genomen om 
het regenboogbeleid opnieuw te verlengen. De gemeente Haarlem heeft daar wel voor 
gekozen en heeft uit eigen middelen een bedrag van € 20.000,- beschikbaar gesteld om 
beleid en activiteiten te initiëren om het vergroten van acceptatie van seksuele diversiteit te 
realiseren.

Dezelfde samenwerkingspartners zijn in overleg tot een aantal plannen voor het jaar 2018 
gekomen. Wij willen graag aansluiten bij een aantal bestaande evenementen in Haarlem om 
mede daardoor ook andere instellingen in het maatschappelijk veld te betrekken bij het 
vergroten van acceptatie van seksuele diversiteit.
De in 2012 genoemde doelgroepen op wie we ons extra willen richten met de activiteiten, 
zijn dezelfde gebleven:

• ouderen
• jongeren
• migranten
• sport

Belangrijke punten om de acceptatie te vergroten zijn:
• veiligheid
• zichtbaarheid
• ontmoeting
• inclusie.

Zowel de doelgroepen als de genoemde punten zijn een leidraad geweest bij het opstellen 
van de plannen.
Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten die zullen worden ondernomen in 2018. 
Tevens is een begroting opgenomen. Bureau Discriminatiezaken fungeert als budgethouder



voor het gehele beschikbare budget, zodat één organisatie het totaaloverzicht heeft en een 
eindafrekening kan produceren.
De ene activiteit kan op dit moment al specifieker ingevuld worden dan de andere.

1. Roze Salon
Al vanaf 2013 bestaat de Roze Salon. De uit onderzoek gebleken behoefte aan ontmoeting 
tussen 'roze ouderen' is er nog steeds. De Roze Salon voorziet hier eenmaal in de vier 
weken in. De Roze Salon heeft onder meer tot doel oudere Ihbt's in een ongedwongen sfeer 
uit hun mogelijke isolement te halen en een veilige omgeving te bieden waar ze zichzelf 
kunnen zijn. Deze generatiegenoten kunnen ervaringen delen en sociale contacten leggen. 
Nieuwe werving en elke keer een activiteit organiseren hebben geleid tot een vaste schare 
bezoekers, maar vaak komen ook nieuwe mensen. De Roze Salon zal daarom in 2018 
gecontinueerd worden, in wijkcentrum Binnensteeds.
De inhoudelijke bijdrage wordt geleverd in de vorm van een lezing, een optreden of een 
workshop tijdens de bijeenkomsten.

Gay-Haarlem. nl € 2.000, -

2. Ambassadeurs
In het lokaal actieplan regenboogstad Haarlem 2015-2017 staat al beschreven dat het 
aanstellen van ambassadeurs de zichtbaarheid ten goede zal komen. "LHBT-burgers zijn net 
zo goed als alle andere burgers deel van onze lokale samenleving."
In 2016 zijn vier mensen in functie getreden als ambassadeur, ieder op een eigen terrein:

• ouderen: Rineke Mesman
• jongeren: bodewijk de Ruiter
• sport: Jerry Buitendijk
• migranten: Hugo Belloni

Waar mogelijk hebben de ambassadeurs het onderwerp seksuele diversiteit aan de orde 
gesteld. Zij hebben zichzelf als ambassadeur geafficheerd en daarbij ook vermeld dat de 
gemeente Haarlem waarde hecht aan hun functie en daarmee ook aan het onderwerp.
In 2017 heeft de jongerenambassadeur zich teruggetrokken; voor hem treedt een vervanger 
aan.
Het BD zal een evaluatiebijeenkomst organiseren om de inzet tot nu te bekijken en 
vandaaruit gezamenlijk de inzet in 2018 te bepalen.

Bureau Discriminatiezaken € 3.500, -

3. Culturele evenementen
De afgelopen twee jaar heeft ook in Haarlem het 'international queer and migrant festival' 
(iqmf) plaatsgevonden. Dit filmfestival haalt films en documentaires met het onderwerp 
seksuele diversiteit van over de hele wereld naar Nederland. De Haarlemse Toneelschuur 
vult één avond in met een gevarieerd programma waarbij ook een regisseur of filmmaker 
aanwezig is die vertelt over de achtergronden en drijfveren bij het maken van de film.
In 2018 sluiten we weer aan bij het iqmf festival, waardoor we kunnen 'meedraaien' in zowel 
programma als publiciteit.
De inzet die door de festivalorganisatie in Amsterdam gepleegd wordt om scholen te 
betrekken, willen we overnemen.



Het idee van Gay-Haarlem om een roze praalwagen in het bloemencorso te laten meerijden, 
is overgenomen door de gemeente Haarlem en wordt in 2018 gerealiseerd. De 
regenboogpartners zullen bij de tentoonstelling van de wagens een activiteit organiseren.

Gay-Haarlem. nl € 3.500, -

4. Voorlichting
Niet alleen bij de partners, maar ook in de Haarlemse gemeenteraad wordt veel waarde 
gehecht aan het geven van voorlichting aan jongeren. Het is zelfs een verplichting aan 
scholen om voorlichting over homoseksualiteit en vergroting van begrip daarvoor op te 
nemen in het curriculum. Zowel het COC als het Bureau Discriminatiezaken verzorgen 
voorlichting, met name gastlessen op scholen, waarbij dit onderwerp aan de orde komt. In dit 
regenboogplan is voorlichting weer opgenomen. De lessen die het COC verzorgt bedruipen 
zichzelf weliswaar, maar de mensen die de voorlichtingen geven, hebben behoefte aan 
eigen deskundigheidsbevordering; hiervoor wordt wel een beroep gedaan op de 
regenbooggelden.
Tot op heden is een bepaalde methode gehanteerd voor het geven van de voorlichtingen 
door het COC. De voorlichtingsgroep wil overstappen op een nieuwe methode en daar 
moeten de mensen in getraind worden.

Mede door het aanbieden van didactische trainingen blijft de motivatie van de voorlichters 
bestaan.

COC €2.000,-

5. Multicultureel
In 2012 heeft een onderzoek plaatsgevonden onder Haarlemse lesbische, homo- en 
biseksuele jongeren van allochtone en autochtone komaf. Het ging om diepte-interviews 
waarin gesproken werd over hun gevoelens en hoe de jongeren daarmee omgingen in hun 
relaties met ouders en familie en verdere omgeving. Veel jongeren worstelen met hun 
gevoelens en verbergen die, zodat een aantal van hen een dubbelleven leidt. De uitkomsten 
van het onderzoek hebben geleid tot diverse activiteiten, waaronder voorlichting en training. 
Directe en indirecte ondersteuning van bi-culturele Ihbt jongeren is nog steeds nodig en het 
vergroten van acceptatie bij bi-culturele groepen eveneens. Er zijn goede ervaringen met 
theater van theatergroep AanZ. Zij hebben een voorstelling die specifiek gericht is op bi- 
culturele moeders en vrouwen. Wij menen dat zij een belangrijke rol spelen in het accepteren 
van hun Ihbt kinderen binnen de gemeenschap waartoe ze behoren.
We zetten theatergroep AanZ opnieuw in om in Schalkwijk tweemaal de voorstelling, "Gaia, 
een moeder", te spelen. Altijd maakt een nagesprek deel uit van de bijeenkomst.

Daarnaast zijn we actief aanwezig bij (voorlichtings)bijeenkomsten van migrantengroepen en 
brengen daar het onderwerp seksuele diversiteit in dialoogvorm ter sprake.

Bureau Discriminatiezaken € 3.000, -

6. Coming out dag
11 oktober is de nationale coming out dag. In de afgelopen paar jaar is daar ook in Haarlem 
aandacht voor geweest, onder andere door op diverse gebouwen een regenboogvlag te



hijsen. De regenboogpartners willen dit jaar ook in Schalkwijk en Parkwijk de regenboogvlag 
hijsen, met een toelichting en bijvoorbeeld een kleine tentoonstelling.

Bureau Discriminatiezaken €250,-

7. Multiculturele viering
Na twee indrukwekkende en verbindende multireligieuze vieringen in 2012 en 2015 is nu de 
vraag uit religieuze kringen in Haarlem gekomen om opnieuw een dergelijke bijeenkomst te 
organiseren. De regenboogpartners gaan hier graag op in.
Vertegenwoordigers van verschillende gezindten treden op als voorganger in een viering 
waarbij iedereen zichzelf kan zijn en erkend wordt. Aankleding, muziek en sprekers worden 
in zorgvuldige afstemming met elkaar besproken. Zo is alleen de voorbereiding al 
multicultureel en verbindend.

Bureau Discriminatiezaken € 4.000,-

8. Paarse vrijdag
Paarse vrijdag is een vrijdag in december waarop mensen hun solidariteit met Ihbt's tonen 
door paarse kleding te dragen. De boodschap is dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. 
Vooral op scholen wordt aandacht besteed aan paarse vrijdag, en Gay Straight Alliances 
(GSA) zijn vaak de initiatiefnemers.
Jong&Out, de jongerenorganisatie van het COC, komt met een plan.

COC €1.000,-

9. Sport
Homoseksualiteit/seksuele diversiteit is in de sport, althans een aantal sporten, en met name 
teamsporten, vaak nog een taboe. Meer dan een kwart van de Ihbt's is op de sportvereniging 
niet open over hun homoseksualiteit of vermijden de sport, zo blijkt uit onderzoek. We willen 
hier daarom aandacht aan besteden. Een Ihbt-sporter moet zich veilig kunnen voelen om uit 
te komen voor zijn seksuele geaardheid en moet zichtbaar kunnen zijn als Ihbt-er als hij of zij 
dat wil. Ook de wethouder van sport in Haarlem, de heer Snoek, ondersteunt dit en in de 
‘Agenda voor de Sport 2015 - 2019’ komt het onderwerp expliciet aan de orde.

Een aantal jaren geleden heeft het BD de "verklaring gelijke behandeling in de sport" 
opgesteld. In 2016 is een nieuwe impuls aan de verklaring gegeven en is er over naar buiten 
getreden, in samenwerking met de buurtsportcoaches van Sportsupport. Een aantal 
verenigingen heeft getekend en de inzet hierop willen we in 2018 voortzetten, opnieuw in 
samenwerking met Sportsupport. Grotere buitensportverenigingen krijgen een 
regenboogvlag cadeau als ze de verklaring tekenen.
Doel van al deze activiteiten is de acceptatie van Ihbt's binnen de sport te bevorderen.

Bureau Discriminatiezaken €2.500,-



Samenvattend

Roze Salon €2.000,00
Ambassadeurs €3.500,00
Culturele evenementen €3.500,00
Voorlichting €2.000,00
Multicultureel € 3.000,00
Coming Out dag € 250,00
Multiculturele viering €4.000,00
Paarse vrijdag € 1.000,00
Sport €2.500,00

totaal €21.750,00

Inkomsten
Overheveling uit 2017 (onderbesteding) 
Onvoorzien in 2018

€ 20.000,- 
€ 1.873,07 
€ 123,07


