Lelystad Regenboogstad 2019-2022.
uitvoering: Bureau Gelijke Behandeling Flevoland.
De belangrijkste aandachtsvelden voor het LHBT-beleid van de gemeente Lelystad in de
periode 2019-2022 zijn:
-

Zichtbaarheid, sociale acceptatie en ontmoeting. Kern: Aan acceptatie gaat
zichtbaarheid vooraf (Tanja Ineke).

-

Voorlichting

-

Training en deskundigheidsbevordering zorg, welzijn.

-

Weerbaarheid.

Nieuwe elementen voor deze regenboogstadsperiode zijn met name training en
deskundigheidsbevordering zorg, welzijn en bedrijven
(deskundigheidsverzoekenverzoeken vanuit op 13 september 2018 gestart LHBTInetwerk Flevoland) en weerbaarheid. Ook zal in samenwerking met provincie Flevoland
worden gewerkt aan een verbreding van het beleid naar de 5 andere Flevolandse
gemeenten.
BGBF heeft zoals ook in eerdere jaren bijzondere aandacht voor de veiligheidspositie van
LHBTI’s. Deze aandacht sluit nauw aan bij de WGA-taken klachtbehandeling/registratie
en de gezamenlijke inzet met politie en Openbaar Ministerie (Regionaal Discriminatie
Overleg). De veiligheidsincidenten in Flevoland worden zorgvuldig gemonitord en via
voorlichtingsactiviteiten wordt geprobeerd de meldingsbereidheid onder LHBTI’s te
vergroten.
De zichtbaarheid en sociale acceptatie van bi-culturele LHBTI’s is in Flevoland nog altijd
een kwetsbaar punt. Ism Movisie en biculturele belangenorganisaties wordt het belang
van deze specifieke zichtbaarheid opnieuw breed onder de aandacht gebracht.
Thema 1: Zichtbaarheid, sociale acceptatie en ontmoeting.
LHBTI-netwerk Flevoland. Dit netwerk is gestart op 13 september 2018 op uitnodiging
van BGBF (35 aanwezigen). In 2019 worden de ideeën die binnen dit netwerk leven en
zijn vastgelegd verder uitgewerkt. De provincie Flevoland hecht waarde aan het
ontwikkelen en onderhouden van een portal (website) waarbij alle in Flevoland werkende
organisaties die zich bezighouden met LHBTI zich kunnen presenteren. BGBF zal zorgen
dat het portal wordt gebouwd en een plan maken voor het onderhouden van de website.
Het netwerk verwacht niet alleen aan de zichtbaarheid bij te dragen, maar ook aan
deskundigheidsbevordering (thema 3).
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 minimaal driemaal per jaar. Belangenorganisaties wordt
gevraagd hiervoor eveneens content aan te leveren.
Versterken positie biculturele LHBT’s. Ondersteuning bijeenkomsten islamitische
jongeren. LHBT’s hebben het onverminderd moeilijk binnen een groot deel van de

islamitische en Caraïbische gemeenschap in Lelystad: de groep is onzichtbaar.
Homoseksualiteit en genderdysforie/transseksualiteit behoren tot de taboeonderwerpen. Op dit terrein is in Lelystad in de afgelopen jaren helaas onvoldoende
voortgang geboekt. BGBF ontmoet veel weerstand waar het probeert over dit onderwerp
in gesprek te gaan. In 2019 zal met Movisie en biculturele belangenorganisaties worden
samengewerkt om hierin verandering te brengen. In de afgelopen jaren is gelukkig veel
geschikt filmmateriaal ontwikkeld dat hierbij kan worden ingezet.
In dialoog met reformatorische kerken, PGL en RK parochie. Roze vieringen. In de PGL
(Protestantse Gemeente Lelystad) is (mei 2015) besloten tot het organiseren van een
Roze viering met ondersteuning van BGBF tijdens de voorbereidingsfase. Vanaf 2017
vinden jaarlijks sindsdien 2 roze vieringen plaats die door BGBF worden voorbereid in
samenwerking met LHBTI - vrijwilligers uit diverse kerken. Ook de PGL zelf levert hierbij
ondersteuning. In andere reformatorische kerken in Lelystad vinden huiskamerkringen
plaats van LHBT’s. BGBF wil het gesprek over religie en homoseksualiteit voortzetten en
beschouwt de dialoog daarvoor als een bij uitstek geschikte methode. Daarbij worden
ervaringsdeskundigen uit de eigen kring ingezet. Doel is dat LHBT’s met een religieuze
achtergrond de eigen gemeenschap als een veilige plek ervaren.
Uitreiking Roze Zoen. Tijdens een feestelijke bijeenkomst zal de Roze Zoen 2019
worden uitgereikt aan een organisatie of persoon die zich binnen Lelystad in het
bijzonder heeft ingezet voor acceptatie van LHBTI’s.
Maandelijkse Roze Maaltijd woonzorgcentrum De Uiterton. Zorg voor Roze ouderen
(risicogroep vereenzaming). 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 ligt elke maand tussen de 20-25
personen. BGBF neemt de publiciteit voor haar rekening en probeert de maaltijden onder
de aandacht te brengen van LHBTI’ s die weinig contacten hebben (ongeacht leeftijd). De
maaltijden vinden elke laatste vrijdag van de maand plaats. In 2017 en 2018 is een
feestelijke Roze Maaltijd voor alle bewoners van WZC de Uiterton georganiseerd. Deze
activiteit zal in 2019 worden gecontinueerd. Op deze wijze vinden in een vrolijke en
plezierige sfeer ontmoetingen plaats tussen de LHBTI-deelnemers en in het
woonzorgcentrum wonende ouderen.
Campagne Coming Out Week. BGBF wil ook in 2019 op Coming Out dag (11 oktober)
een zo groot mogelijk aantal maatschappelijke organisaties uitdagen de regenboogvlag
uit te hangen als teken van de sociale acceptatie van LHBTI’s. Sinds 2017 zijn zo veel
activiteiten ontwikkeld met samenwerkingspartners als FlevoMeerbibliotheek, de beide
COC’s, Filmtheater Lelystad en Partner&Transgender dat sprake is van een Coming Out
Week. Een ven beide Roze Vieringen vindt in de Coming Out Week plaats. Ook is er in
2019 weer een straattheateractiviteit op het regenboogzebrapad. LHBTI-vrijwilligers en
BGBF-medewerkers zijn gezamenlijk actief bij het ontwikkelen en uitvoeren van het
programma.
Viering IDAHOT. Op verzoek van het regenboogstedenoverleg zal ook in 2019 een
cultureel programma worden uitgevoerd op 17 mei.

Thema 2: Voorlichting
Sinds 2012 is het wettelijk verplicht gesteld om op zowel basisscholen als binnen het
voortgezet onderwijs aandacht te besteden aan seksuele diversiteit. Dit thema is
toegevoegd aan kerndoel 38 (po) en 43 (vo): “…en ze leren respectvol om te gaan met
seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit”.
Door middel van voorlichting kunnen jongeren worden bereikt die zelf LHBTI zijn
(empowerment) en de acceptatie van seksuele-en genderdiversiteit onder jongeren
vergroten. Hiernaast dienen scholen beleidsmatig veranderingen door te voeren voor een
veilig schoolklimaat en leerkrachten handvatten te geven voor de inrichting van het
onderwijs over seksuele diversiteit.
Toneelvoorstellingen in combinatie met verwerkingslessen.
Uit verscheidene onderzoeken blijkt dat theater een zeer goed middel is om weerstanden
te doorbreken:
Theater en film zijn goede middelen zijn om empathie op te wekken voor LHBT’s.
Er zijn vele studies gedaan naar de heilzame werking van empathie. Het effect
daarvan is overtuigend aangetoond als het gaat om het verminderen van het
negatieve oordeel van leden van een bepaalde groep over mensen die ‘anders’
zijn. Wat werkt in het voordeel van film en theater in vergelijking met andere
werkwijzen die gericht zijn op empathie, is dat de kijker meegenomen wordt in
het verhaal en daardoor ‘vergeet’ weerstand te bieden aan de beïnvloeding die
uitgaat van de film of het theaterstuk. (Movisie 2017)
BGBF maakt al vanaf de start van het Lelystadse (toen nog) Koploperbeleid gebruik van
educatief theater over seksuele/gender diversiteit. Ook voor de komende 4 jaar Lelystad
Regenboogstad zal dit worden ingezet.
Tot voor kort werd hiervoor Theater aan Z ingehuurd, maar een ander gezelschap
behoort ook tot de mogelijkheden (afhankelijk van actueel aanbod). De provincie
Drenthe heeft in 2018 een nieuwe voorlichtingsfilm voor VO-scholen laten ontwikkelen
met als titel: ‘Anders’. BGBF zal deze film in 2019 op Lelystadse VO-scholen inzetten.
In combinatie met het theater worden er gastlessen gegeven. Uit ervaring is gebleken
dat deze nazorgles zeer wordt gewaardeerd door zowel docenten als leerlingen. Als de
indrukken zijn verwerkt diept BGBF samen met een LHBTI-gastdocent op klassikaal
niveau de thema’s uit de voorstelling uit. Leerlingen geven aan dit als zeer prettig te
ervaren. Er komen vragen naar voren die de ze pas later hebben gevormd, er komen
leerlingen aan bod die in een grote setting met onbekenden niet zo goed durven en er is
ruimte voor ervaringen die ze in de periode tussen de voorstelling en les hebben
meegemaakt.
Note:
Het theatergezelschap TheaterAanZ heeft zich in het verleden kritisch geuit over de
LHBT-vriendelijkheid/veiligheid van verscheidene scholen in Lelystad. Ondanks dat het
qua planning lastiger is en scholen minder snel bereidwillig zijn, biedt BGBF dan ook
alleen de combinatie theater en lessen aan. Zoals ook Movisie (20172) stelt is de nazorg
op follow-up na een educatieve LHBTI activiteit erg belangrijk. Voor Lelystadse scholen
stelt BGBF dat dit onmisbaar is.

Gastlessen seksuele diversiteit.
In 2017 presenteerde BGBF de resultaten van een onderzoek naar de mate waarin
Lelystadse basisscholen uitvoering geven aan de wettelijke verplichting aandacht te
besteden aan seksuele diversiteit (en genderdiversiteit). De aandacht voor het
onderwerp blijkt veelal incidenteel en docent-afhankelijk.
Voor de periode 2019-2022 zal BGBF gastlessen blijven verzorgen voor het PO en
het VO samen met iemand uit de LHBTI-gemeenschap. Deze gastlessen richten
zich op bewustwording, acceptatie en zelfacceptatie onder kinderen en jongeren
en sociale veiligheid op school. De werkvormen en deskundigheid van de
gastdocenten worden als zeer positief geëvalueerd.
Inmiddels heeft BGBF 2 vrijwilligers, een homoseksuele man en lesbische vrouw,
als LHBTI-gastdocent. Genderdiversiteit is onderwerp van elke les. BGBF verzorgt
echter ook gastlessen specifiek over transgenders. Hierbij wordt de hulp
ingeroepen van een transgendergastdocent. Ervaringsdeskundigen hebben een
grote impact:
De gastlessen van externe voorlichters die ervaringsdeskundigen waren, maakten
over het algemeen veel indruk op de leerlingen, vooral door hun persoonlijke
verhalen. Effecten van schelden of discriminatie kunnen mogelijk beter ingevoeld
worden wanneer een ervaringsdeskundige vertelt over wat het met hem of haar
doet, dan wanneer een leraar leerlingen hierop wijst. (Bucx & Sman, 2014)
Gastlessen in samenwerking met KUBUS en Dramaxx.
In 2019 zullen 2 Lelystadse scholen gebruik maken van een integraal aanbod
seksuele diversiteitslessen met inzet van BGBF, KUBUS (Dramaxx) en de eigen
docenten van de betreffende school. De samenwerking zal na afloop worden
geëvalueerd op basis van de ervaringen van de scholen en worden bijgesteld voor
uitvoering op andere Lelystadse scholen.
Thema 3: Training en deskundigheidsbevordering zorg en welzijn.
Het onderzoek van BGBF naar de ervaring binnen zorg en welzijn met het thema LHBTI
in Lelystad laat zien dat helaas grotendeels sprake van een blinde vlek. Tijdens de
bijeenkomst van het LHBTI-netwerk Flevoland is eveneens geïnventariseerd of men
behoefte had aan deskundigheidsbevordering en zo ja, op welke thema’s. BGBF wil vanaf
2019 jaarlijks 2 deskundigheidsbevorderingsbijeenkomsten houden voor Flevolandse
medewerkers in zorg en welzijn. Hierbij wordt in eerste instantie samengewerkt met GGD
Flevoland waar ook al het idee is ontstaan hiermee aan de slag te gaan. Voorgestelde
thema’s zijn: roze zorg, sensibilisering en signalering, LHBTI en ouder (vereenzaming en
mantelzorg), suicidepreventie LHBTI-jongeren, partners en naasten van
transgenderpersonen.
Thema 4: Weerbaarheid.
BGBF wil voorkomen dat de indruk zou ontstaan dat LHBTI-slachtoffers geweld en
bashing op de werkvloer en in buurt en wijk te danken hebben aan het feit dat zij weinig
weerbaar zouden zijn. Dit betreft een ‘frame’ dat leidt tot secundaire victimisatie. Wel
verdient de weerbaarheid van LHBTI’s aandacht.

In 2019 ontwikkelt BGBF met enkele partijen die op dit terrein veel deskundigheid in huis
hebben een weerbaarheidsprogramma voor LHBTI-groepen en individuen in Lelystad.
(Warrioracademy en Tijgertje LHBTI zelfverdediging en Krav Maga). Ook zal BGBF
bekijken hoe deelname aan dit programma voor de LHBTI-doelgroep mogelijk te maken
en eventuele financiële drempels op te heffen.
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