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Inleiding 
 
De belangrijkste aandachtsvelden voor het LHBT-beleid van de gemeente Lelystad in 
2015 zijn: 
 
- Zichtbaarheid en ontmoeting 
- Veiligheid en leefbaarheid 
- Ondersteuning bij coming out 
- Voorlichting  
 
Lelystad is ook voor de periode 2015-2017 Koplopergemeente Homo- en lesbisch 
emancipatiebeleid. Met ingang van 2015 verdwijnt de naam Koplopergemeente. De 
nieuwe naam wordt: Lelystad Regenboogstad. Ook landelijk spreken we van 
regenboogsteden,  die  samen  het  `rainbowcitynetwerk’  vormen. 
 
Het project Lelystad Regenboogstad wordt begeleid door een stuurgroep waarin, naast 
Bureau Gelijke Behandeling Flevoland, de gemeente Lelystad, Welzijn Lelystad en COC 
Flevoland participeren. Aangezien COC Flevoland zich heeft opgeheven neemt een 
vertegenwoordiger van de LHBT-doelgroep deel aan de bijeenkomsten. De stuurgroep 
LHBT Lelystad komt in 2015 drie maal bijeen. 
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1. Zichtbaarheid en ontmoeting 
 
1.1 Roze nieuwsbrief  
 
Activiteit: BGB Flevoland heeft naast een algemene nieuwsbrief een roze nieuwsbrief met 
daarin berichten over LHBT-onderwerpen, die van belang zijn voor inwoners van 
Lelystad, maatschappelijke organisaties en leden van de gemeenteraad. Deze 
nieuwsbrief verschijnt in 2015 twee maal. De nieuwsbrief wordt naar ongeveer 200 
mensen en/of organisaties verzonden. 
 
1.2 Ondersteuning start jongerenwerk Jong&Out en Expreszo en bijeenkomsten 
islamitische/bi-culturele  jongeren 
 
1.2.1 Doorstart LHBT jongeren activiteiten Lelystad (Jong&Out en Expreszo) 
De LHBT-jongerengroep in Lelystad is eind 2014 gestopt. Met actieve jongeren wordt 
gesproken over een doorstart als Jong & Out en/of Expreszogroep. Deelnemers aan de 
voormalige LHBT-jongerengroep gaven aan het complex te vinden dat de groep eveneens 
bestond uit LVB-jongeren/ jongeren in probleemsituaties. Dit vroeg naar hun mening om 
professionele begeleiding. 
 
1.2.2 Bijeenkomsten islamitische/bi-culturele jongeren 
LHBT-ers hebben het onverminderd moeilijk binnen een groot deel van de islamitische 
gemeenschap in Lelystad: de groep is onzichtbaar. Homoseksualiteit en 
genderdysforie/transseksualiteit behoren tot de taboe-onderwerpen. In diverse plaatsen 
in het land (Randstad, maar ook Dronten) worden zogenaamde haardvuurbijeenkomsten 
georganiseerd, waar moslimjongeren met elkaar in gesprek gaan. BGBF heeft in 2015 
een brainstormsessie georganiseerd met iemand uit de islamitische gemeenschap, 
iemand uit de doelgroep LHBT en Done Fil, COC organisator van haardvuuravonden in 
Amsterdam. De haardvuuravonden blijken een bottom-up concept. Zaak blijft dus eerst 
zicht te krijgen op de groep islamitische jongeren die worstelen, dan wel vragen hebben 
over, hun seksuele identiteit. Uit de brainstormsessie kwam het volgende idee: enkele 
debatavonden, waarbij één van de thema’s  zicht  richt  op  seksuele  diversiteit.  Er wordt 
gekeken naar de mogelijkheden. 
Hiernaast wordt er een begin gemaakt met Jong&Out, danwel Expreszo, een 
jeugd/jongerengroep waar LHBT jongeren elkaar ontmoeten en zelf activiteiten bedenken 
en organiseren. Ook Jong&Out en Expreszo zijn bottom-up concepten, welke gedragen 
worden door een vrijwilliger. BGBF is hier bij betrokken als ondersteuner en facilitator. 
Ook LHBT-moslimjongeren zouden hier wellicht steun kunnen vinden en ervaringen 
kunnen uitwisselen met andere jongeren. Verder wordt gekeken naar 
voorlichtingsmogelijkheden binnen de islamitische doelgroep via netwerkgroepen. 
In oktober 2015 wordt een gesprek gevoerd met een lokaal betrokken vrijwilliger die 
heeft aangegeven ondersteuning te willen geven bij het betrekken van de 
moslimgemeenschap bij het thema LHBT. Deze vrijwilliger voelde zich geïnspireerd door 
het verhaal van docent Peter van Maaren tijdens de viering van Coming Out dag in de 
FlevoMeerbibliotheek over zijn ervaringen in de Diamantbuurt. 
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1.3 In dialoog met reformatorische kerken, Protestantse Gemeente Lelystad 
(PGL) en Roomskatholieke parochie  
 
Roze Viering Protestantse Gemeente Lelystad 
Met vertegenwoordigers van de PGL worden gesprekken gevoerd naar aanleiding van het 
verzoek aan het moderamen van deze kerkelijke Gemeente in Lelystad een Roze Viering 
te organiseren. In de PGL is enkele jaren ervoor een consultatieronde gehouden over het 
zegenen van verschillende vormen van levensverbintenissen.  
In de diverse geloofsgemeenschappen in Lelystad komt homoseksualiteit weinig aan de 
orde. Bureau Gelijke Behandeling wordt in 2015 geconfronteerd met een situatie waarbij 
een lesbisch stel het lidmaatschap geweigerd wordt door een Lelystadse 
geloofsgemeenschap.  
Eind 2015 wordt een werkgroep gevormd om de Roze Viering in de PGL voor te bereiden. 
De voorbereidingsgroep wil vooral ook een veilige plek zijn voor de deelnemers. De 
werkgroepleden,  voornamelijk  LHBT’s,  komen  uit  reformatorische,  liberaal  Joodse,  
rooms-katholieke, evangelische en protestantse kring. De Roze Viering zal voor breed 
publiek toegankelijk zijn. Het moderamen van de PGL neemt in 2015 het besluit 
meerdere Roze Vieringen te organiseren. BGBF is erg blij met deze doorbraak na een 
langdurig gezamenlijk voortraject. 
 
1.4 Uitreiking Roze Zoen 
 
Opnieuw wordt een glaskunstwerk aangeschaft om als prijs te dienen voor iemand of een 
organisatie die zich in de Lelystadse samenleving bijzonder heeft ingezet voor de 
zichtbaarheid  en  emancipatie  van  LHBT’s.  Wegens  ziekte  van  de  beoogde ontvanger 
wordt de uitreiking verplaatst naar 2016. 
 
1.5 Begeleiding ontwikkeling Roze Maaltijden 
 
Eind november 2014 zijn Woonzorgcentrum De Uiterton (onderdeel Woonzorg 
Flevoland)) en Bureau Gelijke Behandeling Flevoland gezamenlijk begonnen aan het 
houden van maandelijkse Roze Maaltijdavonden. De belangstelling hiervoor is groeiend. 
BGBF neemt de publiciteit voor haar rekening en probeert de maaltijden onder de 
aandacht te brengen van LHBT-ers die weinig contacten hebben (ongeacht leeftijd). De 
maaltijden vinden elke laatste vrijdag van de maand plaats. De data worden eveneens op 
de website van Welzijn Lelystad gepubliceerd.  
In 2015 zijn in totaal negen Roze Maaltijden gehouden in woonzorgcentrum De Uiterton 
in Lelystad, waaronder een barbecue in juni. 
De  maaltijden  bieden  gelegenheid  tot  ontmoeting  voor  LHBT’s  van  alle  leeftijden,  
daarnaast krijgt het aspect van sociale acceptatie aandacht door de maaltijden ook 
toegankelijk te stellen voor (hetero)introducés. Het initiatief heeft tevens een 
buurtfunctie (bezoekers vanuit de Rode Klif en Bovenover). 
In 2015 namen in totaal 48 verschillende personen een of meerdere malen deel aan de 
Roze Maaltijd. Soms worden gasten meegenomen en nieuwe contacten  gelegd. Advies 
en informatie wordt gegeven over instanties die zich bezig houden met het begeleiden 
van  LHBT’s  in  specifieke  situaties.   
 
 

  



6 
 

2. Veiligheid en Leefbaarheid 
 
2.1 Samenwerking veiligheidspartners Rapportage LHBT en veiligheid (monitor)  
 
Op gemeentelijk niveau hoort deze taak tot de werkzaamheden van BGBF in het kader 
van de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen. Incidenten van LHBT-ers die 
te maken hebben met veiligheid worden besproken en gemonitord via het Regionaal 
Discriminatie Overleg (OM, politie Flevoland, BGBF) onder voorzitterschap van het 
Openbaar Ministerie. Eenmaal per jaar wordt speciale aandacht besteed aan het thema 
LHBT. 
Knelpunten zijn: 
- Politiefunctionarissen vragen niet door bij HOMO-aangiften (b.v. scheldpartijen) of 
betrokkene  zelf  tot  deze  doelgroep  behoort.  Aangezien  het  woord  `homo’  regelmatig  als  
scheldwoord wordt gebruikt blijven aard en omvang van echte homodiscriminatie 
onduidelijk.  
- Werkers in de wijk nemen LHBT-meldingen niet altijd voldoende serieus. 
Activiteiten: training signaleren en aandacht voor LHBT-veiligheid sociale wijkteams. In 
2015 heeft BGBF hiervoor aandacht gevraagd bij het management van de sociale 
wijkteams (tijdens voorlichting). 
Training Politie Flevoland sensibilisering mbt LHBT-thema’s,  verbeteren  kwaliteit  
registratie. 
In 2015 heeft BGBF met name aandacht besteed aan het versterken van de 
meldingsbereidheid onder LHBT-ers bij politie en BGBF en het vernieuwen van de 
samenwerking met Roze in Blauw (Politie Midden Nederland). Had deze organisatie voor 
de komst van de nationale politie in Flevoland een zeer beperkte omvang (2 
medewerkers), inmiddels zijn er voor het werkgebied Midden Nederland 17 medewerkers 
actief. BGBF heeft bij LHBT-incidenten met een strafrechtelijke achtergrond direct contact 
met Roze in Blauw. 
Helaas bleek er binnen het trainingsprogramma van de politie geen mogelijkheid extra 
aandacht voor LHBT-zaken te realiseren, gezien de landelijke prioriteit te kiezen voor 
trainingen radicalisering/polarisatie. Dit actiepunt is besproken tijdens het 
kennismakingsgesprek tussen de districtschef Flevoland en de directeur van BGBF, Arja 
Kruis.  
 
De monitor LHBT-meldingen 2009-2015 Flevoland verschijnt voor 1 mei 2016. 
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Ter gelegenheid van de verschijning van het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 stuurt 
BGBF het college van B&W van Lelystad de volgende tekstsuggestie over LHBT en 
veiligheid:  
 
Lelystad is gedurende de periode 2015-2017 opnieuw Regenboogstad en daarmee een 
Koplopergemeente waar het gaat om de sociale acceptatie, veiligheid (zowel sociaal als 
fysiek)  als  ook  de  zichtbaarheid  van  LHBT’s  (Lesbische  Vrouwen,  Homoseksuelen,  
Biseksuelen en Transgenders). 
Onderzoek van het Sociaal  Cultureel  Planbureau  (SCP)  en  het  CBS  wijst  uit  dat  LHBT’s  
zich  vaker  dan  hetero’s  onveilig  voelen  en  dat  zij  vaker  slachtoffer  zijn  van  
geweldsdelicten. Ook ervaren zij minder sociale cohesie in hun straat of buurt.  
Homoseksuelen voelen zich vooral onveilig wanneer zij in de openbare ruimte hand in 
hand lopen. Dit laatste geldt voor homomannen meer dan voor lesbische vrouwen.  
  
Waar het gaat om de woonomgeving worden twee soorten conflicten onderscheiden: 

x die waar belediging/geweld ontstaat vanaf het moment  dat  de  LHBT’s  in  een  wijk  
komen wonen en hun seksuele gerichtheid of genderidentiteit bekend wordt. 
Hierbij is discriminatie het primaire motief. 

x die    waar  beledigingen/of  geweld  pas  ontstaan  nadat  LHBT’s  en  hun  buren  andere  
conflicten krijgen en er aanvankelijk sprake was van een normale burenrelatie.  

 
Aanbevelingen voor de situatie in Lelystad: 

x Voor een goede coming out is een veilig schoolklimaat van belang. Afspraken over 
voorlichting  en  sociale  acceptatie  van  LHBT’s  worden  vastgelegd  in  het  convenant 
veilige school.  

x Uit het rapport Antihomogeweld in Nederland (Nationale Politie, 2014) blijkt dat 
lang niet iedereen antihomogeweld bij de politie meldt.  De meldingsbereidheid 
van deze groep bij zowel de politie als Bureau Gelijke Behandeling Flevoland dient 
daarom te worden versterkt. Een belangrijke rol bij de communicatie met 
aangevers is weggelegd voor het team Roze in Blauw Midden Nederland. De 
aanpak van discriminatoir geweld is in de periode 2015-2018 een van de 
prioriteiten van de politie, evenals eergerelateerd- en huiselijk geweld. 

x Reageren op incidenten met een homofoob karakter vraagt een ketenaanpak van 
politie, gemeente en maatschappelijke organisaties. Sociale wijkteams dienen hun 
`regenboogbril’  te  versterken  want  zij  spelen  een  grote  rol bij de 
vroegsignalering. Betrokken burgers kunnen een sleutelrol vervullen en bijdragen 
aan een LHBT-vriendelijk klimaat in hun eigen buurt of wijk. 

x Incidenten  waar  de  veiligheid  van  LHBT’s  een  rol  speelt  worden  besproken  in  het  
Regionaal Discriminatie Overleg (RDO) van Politie, Openbaar Ministerie en Bureau 
Gelijke Behandeling, waarbij het OM streeft naar een snelle afdoening van zaken 
en de partijen tijdig informeert.  

 
2.2 Homo-emancipatie op de werkvloer.  Uit de kast werkt beter? Of (nog) niet?  
 
Een expertmeeting met LHBT-ers, werkgevers en vakbonden. Wat kunnen werkgevers en 
werknemers doen waar het gaat om een werkvloer waar ieder zichzelf kan zijn? Wat zijn 
de consequenties van pesten? Van de aanbevelingen wordt een brochure gemaakt. 
Realisatie: deze activiteit is verschoven naar 2016, aangezien het aantal projecturen 
2015 ruim was overschreden. 



8 
 

2.3 Roze Zorg  
 
2.3.1 Netwerkoverleg en werkafspraken met GGD Flevoland 
De preventiemedewerker en voorlichter voeren een gesprek met twee medewerkers van 
GGD Flevoland. Doel van dit gesprek is informatie verstrekken en het versterken van de 
samenwerking.Tijdens het overleg worden de volgende afspraken gemaakt: 

- Afstemming binnen voorlichting BGBF en de GGD betreffende discriminatie en 
weerbaarheid. 

- Elkaar versterken/aanvullen bij voorlichting op scholen. 
- Uitwisseling van foldermateriaal voor verspreiding binnen eigen kantoren en bij 

activiteiten. 
- Deelname GGD Flevoland aan de Roze Maaltijden in woonzorgcentrum De 

Uiterton. Gezamenlijk de mogelijkheden nagaan voor een thema-avond tijdens de 
Roze Maaltijd. 

- Bij grotere activiteiten, georganiseerd door BGBF, stand van de GGD plaatsen. 
- Elkaar op de hoogte houden betreffende ontwikkelen loket Roze Zorg 
- BGBF stelt GGD op de hoogte wat betreft de vordering haardvuurgesprekken voor 

islamitische LHBT-jongeren. 
 

 
 
2.3.2 Ambassadeurs Roze 50+ 
De directeur en preventiemedewerker van Bureau Gelijke Behandeling nemen, als 
ambassadeur van Roze 50+ Nederland, deel aan landelijke bijeenkomsten. Roze 50+ 
behartigt de belangen van Roze ouderen in Nederland. De preventiemedewerker 
vertegenwoordigt Flevoland in het tandem Midden Nederland bij de landelijke 
Klankbordbijeenkomsten van Roze 50+. Tijdens een van deze bijeenkomsten wordt een 
nieuwe Toolkit en een handboek voor het keurmerk de Roze Loper uitgereikt. Deze 
materialen worden door BGBF doorgegeven aan woonzorgcentra en thuiszorgorganisaties 
in Flevoland. 
Helaas kiest woonzorgcentrum De Uiterton in 2015 nog niet voor het behalen van het 
keurmerk de Roze Loper.   
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2.3.3 TNN/inhuur transvisie 
In 2015 wordt door de Lelystadse VO-scholen geen beroep gedaan op de mogelijkheid 
ondersteuning van Transvisie in te kopen via het Lelystad-Regenboogstadbudget. Tijdens 
de jaren 2016 en 2017 zal BGBF zich meer op gender en genderdiversiteit gaan richten. 
 
Scholen met genderdysfore leerlingen kunnen een beroep doen op ondersteuning door 
Transvisie (voor zowel teamleden als medeleerlingen). Ook kunnen activiteiten van TNN 
in Lelystad worden ondersteund: vergoeding huur, spreker of bv film. In de afgelopen 
jaren heeft BGBF vanuit de Koplopergelden de huur van de Lelystadse 
Orpheusbijeenkomsten in de Hanzeborg voldaan. 
 
2.4 Ontwerpwedstrijd virtueel homomonument voor Lelystad 
 
In samenwerking met de FlevoMeerbibliotheek organiseert BGBF in oktober 2015 een 
ontwerpwedstrijd voor een virtueel homomonument om het thema LHBT beter zichtbaar 
te maken in de stad en zo bij te dragen aan de leefbaarheid voor de doelgroep. De 
prijsuitreiking vindt in februari 2016 plaats in de FlevoMeerbibliotheek. Winnaar is Bob 
Nijhuis met een stijlvol ontwerp waarin identiteit en kunnen zijn wie je bent een centrale 
rol speelt. Voorzitter Henk van Strien van de FlevoMeerbibliotheek reikte de prijzen uit 
Via crowdfunding zal BGBF ervoor proberen te zorgen dat het nu nog virtuele monument 
ook écht een plek in Lelystad krijgt. Misschien wel in Bataviahaven aan het water?  
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Roze krans 2015 

2.5 Roze kranslegging bij Dodenherdenking (4 mei 2015) 
 
In de gemeenten Lelystad, Zeewolde, de Noordoostpolder en Dronten worden  kransen 
gelegd  ter  nagedachtenis  aan  de  omgekomen  LHBT’s in de Tweede Wereldoorlog.  
Bureau Gelijke Behandeling coördineerde de kranslegging, omdat  COC Flevoland in 2015 
niet meer actief is. De medewerker preventie heeft hiervoor contact opgenomen met 
zowel de bovengenoemde gemeenten als met de plaatselijke 4/5  mei  comité’s. 
De fraaie kransen, op een roze houten driehoek, worden gemaakt door Bob Nijhuis en 
Vincent Braaf uit Dronten. Het lint draagt de tekst: ` Liefhebben in vrijheid`.  
De kransen worden gelegd door: Adrie Zeevaart en Arjanne Nijhof in Lelystad, Bob 
Nijhuis en Vincent Braaf in Zeewolde, Herma Alberts en Tineke Alberts-Roorda in 
Emmeloord. De kranslegging Dronten vindt plaats door José Jansen, Renée Pronk, 
Wouter Bijderwieden en Rob Arentsen. 
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3. Ondersteuning bij Coming Out 
 
Individuele hulpverlening  
 
Van tijd tot tijd wordt BGB Flevoland benaderd door LHBT- of transgenderjongeren die 
problemen hebben met hun gevoelens, hun coming out of de relatie met familie en 
vrienden. De eigen huisarts wordt niet altijd als een hulpverlener ervaren die 
vertrouwelijk om gaat met hun vragen: `Mijn huisarts is ook de arts van mijn ouders en 
hij/zij  praat  met  hen  over  mij  en  andersom’.    Het  is  belangrijk  dat  er  een  aanspreekpunt  
komt waar jongeren/eventueel ook ouderen met een late coming out terecht kunnen 
voor een eerste gesprek waarna doorverwijzing plaatsvindt in de reguliere zorg binnen 
Lelystad. Activiteit: individuele hulpverlening, doorverwijzing. Voor islamitische jongeren 
is een hulpverlener beschikbaar uit de eigen geloofsgemeenschap. 
 
3.1 Campagne Coming Out Dag 
 
Met Coming Out Dag, 11 oktober, worden zoveel mogelijk organisaties uitgedaagd de 
regenboogvlag uit te hangen. In het weekend van 9 tot 12 oktober laten dit jaar 21 
Lelystadse instanties, bedrijven  of  scholen  de  Regenboogvlag  wapperen  als  teken:  ‘Hier  
kun je zijn wie je bent!. Sommige organisaties doen dit voor het eerst : Protestantse 
Gemeente Lelystad,  Aviodrome,  Sportbedrijf  ‘De  Koploper’,  Bataviahaven  en  
Scholengemeenschap (SGL) Lelystad. De SGL heeft een groot aantal exemplaren van de 
poster  ‘Hier  kun  je  zij  wie  je  bent’  besteld  bij  Bureau  Gelijke  Behandeling  en  deze  meteen  
in gebruik genomen. Regenboogvlaggen kunnen ook dit jaar weer bij BGBF worden 
geleend. 
 
Overzicht locaties regenboogvlag 
 
 MFA Atolplaza 
 Aviodrome 
 CMO Flevoland 
 Wzc De Uiterton 
 Bataviahaven 
 Stichting Welzijn 
 Nieuwland Museum 
 MFA de Hanzeborg 
Lelystad Agora Theater 
 MFA Zuiderzeewijk 
 Bureau Gelijke Behandeling 
 MFA de Waterbever 
 FlevoMeerbibliotheek 
 Sportcentrum de Koploper 
 Stadhuis gemeente Lelystad 
 Provinciehuis 
 ISG Arcus 
 SG De Rietlanden 
 SGL 
 Ontmoetingskerk (PGL) 
 Brasserie de Houtrib 

Regenboogvlag bij de Agora Lelystad 
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3.2 Expositie Monument van Trots 
 
De  expositie  ‘Monument  van  Trots’  van  de  stichting  IHLIA  was  van  6  oktober  tot  27  
oktober 2015 te bezichtigen in de FlevoMeerbibliotheek in Lelystad. De expositie bestaat 
uit  19  banieren  in  alle  kleuren  van  de  regenboog,  waarop  teksten  zijn  gedrukt  van  LHBT’s  
over de betekenis die zij persoonlijk geven aan  het Homomonument in Amsterdam.  Er 
wordt in de media en naar scholen toe ruim aandacht besteed aan de tentoonstelling. 
Tijdens de tentoonstelling is een informatie stand ingericht door Bureau Gelijke 
Behandeling met LHBT informatiematerialen en FlevoMeerbibliotheek plaatst boeken en 
DVD’s  rond  het  thema  seksuele  diversiteit.    Ter  gelegenheid  van  Coming  Out  Dag  (11  
oktober)  wordt  een  aparte  flyer  `Lelystad  Regenboogstad’  ontwikkeld.  Naast  de  
vermelding van LHBT- activiteiten van BGBF in Lelystad, worden mensen op de flyer 
uitgenodigd  een ontwerp voor een (virtueel) homomonument voor Lelystad te maken. 
De tentoonstelling in de FlevoMeerbibliotheek wordt op 10 oktober geopend door 
wethouder Janneke Sparreboom. Zij leest voor uit het  boek  ‘Joep’,  een  kinderboek  van  
Mark Haayema en Wouter Tulp.  
Het schaap Joep beleeft zijn coming out.  
Docent  Peter  van  Maaren  vertelt  over  zijn  werk  in  de  Diamantbuurt  :  ‘Hoe  kun  je  een  rol  
spelen  als  homo  in  je  eigen  buurt?’    Ook  deelt  hij  verhalen  uit  zijn  boek:  ‘Mijn  meester  is  
een  homo’.  De  muzikale  omlijsting  wordt  verzorgd  door  Elise  Doorn  uit  Almere  en  
Sebastiaan Taling uit Lelystad. De eerste 500 bezoekers van de bibliotheek krijgen een 
roze koek aangeboden.  Hierbij hielpen diverse Lelystadse LHBT-vrijwilligers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expositie  ‘Monument  van  Trots’  FlevomeerBibliotheek  Lelystad 
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4. Voorlichting 
 
 
4.1 Lesbrief  ‘hier  kun  je  zijn  
wie  je  bent’ (Zie bijlage 1) 
 
Rond Coming Out Dag 2015 biedt 
BGBF alle basisscholen in Lelystad 
de  lesbrief  ‘Hier  kun  je  zijn  wie  je  
bent’  aan  in  combinatie  met  de  
poster die eerder in 2013 werd 
aangeboden op scholen in alle 
gemeenten. Scholen zijn sinds 2012 verplicht aandacht te besteden aan seksuele 
diversiteit binnen het onderwijs. De lesbrief kan gebruikt worden als onderdeel voor de 
integratie van het thema seksuele diversiteit in het basisonderwijs. De lesbrief en de 
poster, als ook een gastles seksuele diversiteit kunnen tevens aangevraagd worden via 
de website. Vanuit basisscholen in Lelystad heeft BGBF tot op heden geen aanvragen 
ontvangen. De tweede BGBF voorlichter zal in 2016 actief gaan werven onder deze 
doelgroep.  
 
Na contact op één van 
de grote festivals/ 
markten in Flevoland 
waar BGBF afgelopen 
jaar een 
informatiekraam 
bemande, vroeg een 
docent van de SGL 
twee lessen aan over 
seksuele diversiteit 
complementair aan 
het  ‘Leefstijl  
programma’  dat  de  
school heeft 
geïmplementeerd. 
Deze lessen werden 
gegeven op de vrijdag 
voor het Coming Out 
weekend. Voor 
aanvang hijst de 
docent samen met een 
groep leerlingen de 
regenboogvlag op het 
schoolplein. De SGL 
vroeg ook 25 ‘Hier  kun  
je  zijn  wie  je  bent!’  
posters aan. Deze 
hangen verspreid door 
het schoolgebouw.   Voor aanvang van de lessen op de SGL wordt voor het eerst ook hier 

de regenboogvlag gehesen t.g.v. Coming Out Dag 2015. 
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4.2 Overzicht gegeven voorlichting onderwijs seksuele diversiteit 

4.3 Toelichting voorlichtingsactiviteiten onderwijs seksuele diversiteit  
 
De laatste helft van het schooljaar 2014/2015 zijn VO scholen in Lelystad Regenboogstad 
actief benaderd met het aanbod van theatervoorstellingen over seksuele diversiteit in 
combinatie met verwerkingslessen. In het jaar 2015 kunnen we in totaal vier 
voorstellingen aanbieden. Wij werken hierin samen met Theater aan Z, een theatergroep 
uit Nijmegen die interactieve en educatieve voorstellingen maakt over diversiteit: 
 
1.  ‘Lokaal  G1.25’  voor  de  bovenbouw  van  het  VO: over vriendschap en homoseksualiteit. 
Deze interactieve voorstelling daagt leerlingen, op een positieve manier, uit om mee te 
denken en te praten over de verschillende  thema’s:  vriendschap, vooroordelen, pesten, 
scheldgedrag en veiligheid op school (theater-aanz.nl). 
2.    ‘Geen  Gezicht’  eerste- en tweedejaars MBO: vertelt het verhaal van drie jongeren die 
worstelen met geluk, identiteit, cultuur en religie. Interactieve voorstelling geïnspireerd 
op waargebeurde verhalen van LHBT jongeren uit verschillende geloven en culturen 
(theater-aanz.nl) 
 

Vanwege eerdere positieve ervaringen en 
erkenning voor het belang van het thema 
reageren de scholen positief op het aanbod. Van 
de vier voorstellingen hebben er twee op SG de 
Rietlanden plaatsgevonden en twee op het MBO 
College Lelystad. Een extra van drie 
voorstellingen  ‘Geen  Gezicht’  werd  gratis  
aangeboden door Theater Aan Z wegens een 
surplus, waar het MBO College Lelystad graag 
gebruik van maakte. In totaal heeft dit geleid tot 
18 verwerkingslessen waarbij de gastdocent 

samen met een vrijwilliger uit de doelgroep in gesprek gaat met de groep over de 
thema’s  uit  de  voorstelling.  De  focus  ligt  hierbij  op  identiteit  en  de  ruimte  geven  en  
nemen om jezelf te zijn.  
 
(Inmiddels is de vrijwilliger een dienstverband aangeboden om het voorlichtingsaanbod seksuele diversiteit 
verder te verspreiden onder met name basisscholen in Lelystad).  

Voorlichting seksuele diversiteit Lelystad Regenboogstad  
  Activiteit Aantal School Uitvoerder Organisatie 

Voorstelling Lokaal G1.25 1 SG De Rietlanden Theater aan Z BGBF 

Verwerkingsles 5 SG De Rietlanden BGBF BGBF 

Voorstelling Geen Gezicht 2 MBO College Theater aan Z BGBF 

Verwerkingsles 4 MBO College BGBF BGBF 

Voorstelling Geen Gezicht 3 MBO College Theater aan Z BGBF 

Verwerkingsles 7 MBO College BGBF BGBF 

Voorstelling Lokaal G1.25 1 SG De Rietlanden Theater aan Z BGBF 

Verwerkingsles 2 SG De Rietlanden BGBF BGBF 

Les Seksuele Diversiteit 2 SGL BGBF BGBF 

Totaal 27 
   

Theatervoorstellingen: 7      Verwerkingslessen: 18 Lessen: 2    

‘Geen Gezicht’  MBO  College  Lelystad   
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4.4 Samenvatting evaluatie voorlichtingsactiviteiten onderwijs Seksuele 
Diversiteit 
 
De respons op de evaluatie van de voorlichtingsactiviteiten seksuele diversiteit ligt een 
stuk lager dan die van de reguliere gastlessen. 30 procent van de evaluatieformulieren is 
teruggekomen. Wel blijkt uit contact na de activiteiten, zowel in persoon als via de mail, 
dat de meningen van de docenten die het formulier niet hebben ingevuld over het 
algemeen ook zeer positief zijn. De combinatie tussen het theater en de les worden in 
het bijzonder als zeer waardevol beoordeeld.  
Uit de evaluaties blijkt dat docenten over het algemeen tevreden tot zeer tevreden zijn 
over de theatervoorstelling en de gastles. Als tops worden onder andere genoemd: 
aangrijpend, open en eerlijk, goede sfeer, duidelijk en boeiend.  
 
MBO College Lelystad over  ‘Geen  Gezicht’  en  de  verwerkingsles: 
“De  boodschap  is  overgekomen.  Ze  stonden  er  open  voor." 
“De  interactie  was  prima.  Ook  hele  open  en  eerlijke  verhalen.  Jullie  hebben  ze  stil  
gekregen.” 
MBO  College  Lelystad  over  ‘Geen  Gezicht’  en  de  verwerkingsles: 
 “Prima  voorstelling,  goede  gastles,  goede  sfeer.” 
SG  De  Rietlanden  over  ‘Lokaal  G1.25’  en  de  verwerkingsles: 
“De  klas  werd  er  door  gegrepen.  Duidelijke  taal  en  open.  Spreekt  leerlingen  aan.” 
 
Een belangrijke tip die nog wordt genoemd is dat de docent graag beter voorbereid had 
willen zijn op de voorstelling en de verwerkingsles. Dit is ook een verantwoordelijkheid 
van de school, wat wij in het vervolg beter met de afnemer zullen afstemmen. Bij de 
verwerkingslessen zullen we daarnaast ook gaan streven naar een voorbereidingsgesprek 
met de mentoren.  
 
 
 
  

Poster op de SGL  

Verwerkingsles MBO College Lelystad  
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5 Overige activiteiten 2015 
 
Project Genderidentiteit 
Ter voorbereiding op een project Genderidentiteit in 2016  brengen twee medewerkers 
van Bureau Gelijke Behandeling een bezoek aan stichting IHLIA (OBA) te Amsterdam. 
 
Door BGBF ontworpen materialen worden ter gelegenheid van o.a. Coming Out dag uit 
alle hoeken van het land besteld. 
 
Het vervolg van de campagne Homo is geen scheldwoord wordt in 2015 voorbereid: op 
28 mei 2016 zullen we te gast zijn bij Voetbalvereniging Batavia. 
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Bijlage 1. Mailing aan Lelystadse basisscholen 2015 
 
Voor alle basisscholen in Lelystad 
`Hier  kun  je  zijn  wie  je  bent  !’. 
Lelystad is Regenboogstad.  Dat betekent dat in Lelystad extra aandacht is voor de 
sociale  acceptatie  van  LHBT’s:  lesbische  vrouwen,  homoseksuelen,  biseksuelen  en  
transgenders.  
Zoals u ongetwijfeld weet is voorlichting over homoseksualiteit sinds 1 december 2012 
verplicht op alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs. 
Op 11 oktober a.s. is het Coming Out Dag. Op veel scholen, bij organisaties en 
bedrijven staan mensen stil bij hun gevoel: kan ik zijn wie ik ben? In Lelystad wordt 
Coming Out Dag gevierd in het weekend van 9-12 oktober.  
Bureau Gelijke Behandeling Flevoland heeft in 2013 een A2-poster laten ontwerpen met 
de tekst `Hier kun je zijn wie je bent !’,  tegen  een  achtergrond  van  regenboogkleuren.  
Deze poster bieden we ter gelegenheid van Coming Out Dag 2015 nogmaals aan alle 
Lelystadse basisscholen aan met de vraag deze een prominente plek in de school te 
geven. Ook hebben we bij de poster een lesbrief ontwikkeld, waarmee u als school 
zelfstandig  aandacht  aan  `Hier  kun  je  zijn  wie  je  bent’  kunt  besteden.   
Op de poster is geen letter gelijk. Sommige letters zijn groot, dik of er is een hapje uit. 
Met deze vormen willen we laten zien dat we er allemaal mogen zijn, ondanks alle 
verschillen. 

 
Hoe kunt u in 2015-2016  aandacht  aan  de  sociale  acceptatie  van  LHBT’s  besteden  binnen  
uw Lelystadse basisschool? 
Via het aanvraagformulier kunt u een of meerdere posters bestellen. Ook kunt u kiezen 
voor de poster in combinatie met de lesbrief. Daarnaast kunt u een beroep doen op onze 
voorlichters Marloes en Sander, die in het seizoen 2015-2016 graag naar uw school 
komen voor een gastles over seksuele diversiteit. Op het formulier kunt u de weken van 
uw voorkeur aangeven. De planning vindt vanzelfsprekend plaats in overleg.  
Mocht u eerst meer informatie willen hebben, of uw wensen aan ons door geven, dan 
kunt u ons bellen via 0320-233327 (wo tm vr, vragen naar Marloes Huijsen).  
Aan de leerlingen wordt bij de gastlessen een polsbandje uitgereikt van onze campagne 
`Homo  is  geen  scheldwoord’.   
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Het ingevulde aanvraagformulier kunt u opsturen naar: 
Bureau Gelijke Behandeling Flevoland, 
de Veste 10-02, 
8231 JA Lelystad  
of scannen en mailen naar info@bureaugelijkebehandeling.nl 
 
Wanneer uw groep 8 leerlingen volgend jaar naar het VO in Lelystad gaan, treffen zij op 
alle  scholen  opnieuw  de  poster  `Hier  kun  je  zijn  wie  je  bent’  aan.  Zo  zetten  we  samen 
een stap naar sociale acceptatie. Ook vinden in het VO door Bureau Gelijke Behandeling 
georganiseerde theatervoorstellingen en verwerkingslessen plaats, waarin eveneens 
aandacht gevraagd wordt voor dit thema. 
 
Graag tot ziens in het schoolseizoen 2015-2016! 
 
Arja Kruis, directeur Bureau Gelijke Behandeling. 
www.bureaugelijkebehandeling.nl 
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