Lelystad Regenboogstad 2020.
uitvoering: Bureau Gelijke Behandeling Flevoland.

De belangrijkste aandachtsvelden voor het LHBTI-beleid van de gemeente Lelystad in dit
jaar zijn:
-

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

-

Voorlichting

-

Training en deskundigheidsbevordering zorg, welzijn.

-

Weerbaarheid

Deskundigheidsbijeenkomsten Flevolands netwerk.
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. Het netwerk verwacht niet alleen aan de zichtbaarheid
bij te dragen, maar ook aan deskundigheidsbevordering. In 2020 zullen twee
deskundigheidsbijeenkomsten van het netwerk worden gehouden (thema’s naar keuze
van het netwerk zelf).
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 LHBTI’s.
Ondersteuning bijeenkomsten islamitische jongeren. LHBTI’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 taboe-onderwerpen. BGBF ontmoet veel weerstand waar het probeert
over dit onderwerp in gesprek te gaan. Desondanks is het van belang – ter
ondersteuning van de betrokken biculturele LHBTI’s – deze pogingen voort te zetten.
In 2020 interviewt BGBF een biculturele jongere en probeert deze tekst via sociale media
onder de aandacht van de doelgroep te brengen.
Daarnaast: creëren en in stand houden van zichtbare en laagdrempelige hulpverlening
voor biculturele LHBT-ers, waarvoor ook binnen de eigen gemeenschap draagvlak bestaat
(voortzetting activiteit vanaf 2016).

In dialoog met kerken in Lelystad.
Vanaf 2017 vinden jaarlijks 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 2020 verzorgt BGBF een presentatie bij het Platform Lelystadse Kerken met als inzet
een gezamenlijke thema-avond te houden. Hierbij kan mogelijk gebruik gemaakt worden
van een musical die het initiatief Wijdekerk heeft ontwikkeld of van het uitstekende
filmmateriaal dat – zeker ook na de Nashvilleverklaring – is verschenen.
Uitreiking Roze Zoen.
Tijdens een feestelijke bijeenkomst zal de Roze Zoen 2020 worden uitgereikt aan een
organisatie of persoon die zich binnen Lelystad in het bijzonder heeft ingezet voor
acceptatie van LHBTI’s.
Follow-up uitkomsten belevingsonderzoek.
In 2019 heeft BGBF een belevingsonderzoek gehouden onder Flevolandse LHBTI’s. In
2020 zal in Lelystad gewerkt worden aan een follow up van de uitkomsten uit deze stad:
Open Minded bijeenkomsten gericht op ontmoeting (in eerste instantie denken we daarbij
aan Urbn Village) en het werken aan een minder stereotiep beeld van LHBTI’s in de
media (net als bij biculturele LHBTI’s dmw interviews).
Veiligheid voor LHBTI’s onderdeel van gemeentelijk veiligheidsbeleid.
Samenwerking veiligheidspartners.
Op gemeentelijk niveau hoort deze taak tot de werkzaamheden van BGBF in het kader
van de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen. Incidenten van LHBTI’s 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
LHBTI.
Aandacht voor de veiligheid van LHBTI’s maakt integraal onderdeel uit van het
veiligheidsbeleid van Lelystad als Regenboogstad. Hierover is een passage opgenomen in
de nota integrale veiligheid. In 2020 wil BGBF de meldingsbereidheid onder LHBT-ers bij
politie en BGBF verder versterken. Speciale aandacht verdient de meldingsbereidheid
onder transgenders/transseksuelen (angst voor fouilleren, ID-check met verkeerde
geslachtsidentiteit).
Toneelvoorstellingen en verwerkingslessen VO.
In eerder jaren zijn toneelvoorstellingen ingekocht van TheateraanZ. Deze zijn in
combinatie met gastlessen gegeven op diverse VO scholen en het MBO-college Lelystad.
Aangezien per voorstelling slechts een beperkt aantal groepen kan worden bereikt en de
activiteit als waardevol wordt beoordeeld, is BGB Flevoland van plan in 2020 opnieuw 4
voorstellingen in te kopen.
Daarnaast hebben DRAMAXX, Kubus en BGBF gezamenlijk lessen ontwikkeld met een
theatrale opzet gericht op de verschillende ‘bouwen’ binnen het basisonderwijs.

Individuele hulpverlening. Uit de kast hulp.
Meerdere malen per jaar doen individuen een beroep op BGBF voor hulp of worden
cliënten die ondersteuning zoeken bij het proces van coming out door (zorg)instellingen
doorverwezen.
Zorg voor roze ouderen.
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. Per januari 2020 zal voor deze maaltijden door BGBF een andere locatie moeten
worden gezocht aangezien De Uiterton heeft aangegeven geen ruimte meer te hebben
voor de maaltijden: het aantal mensen dat uit en rondom De Uiterton regelmatig komt
dineren is inmiddels te groot.
WoonZorg Flevoland heeft aangegeven wel een voortrekkersrol te willen blijven vervullen
op het gebied van roze zorg. Met BGBF zal worden overlegd hoe hieraan in 2020 en later
invulling kan worden gegeven (activiteit toolkit of deskundigheidsbevordering roze zorg).
BGBF zal in 2020 een activiteit organiseren waarbij LHBTI-ouderen zichtbaar worden op
de jaarlijkse ouderendag in het stadhuis (dansgroep paren van gelijk geslacht, onderdeel
toolkit Roze 50+).
Activiteiten TNN/inhuur Transvisie.
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. Daarnaast wordt de uitvoering van de
Verklaring van Dordrecht in Lelystad gevolgd.
Campagne Coming Out Dag.
BGBF wil ook in 2020 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. Ook wordt elk jaar een publieksactiviteit ontwikkeld
waarbij de zichtbaarheid van LHBTI’s centraal staat.
Het Lelystadse regenboogzebrapad zal daarbij opnieuw worden gebruikt.
Ontwikkeling nieuwe publiekscampagne.
BGBF heeft gedurende een groot aantal jaren gewerkt met het materiaal van de Homo is
geen scheldwoord-campagne (met de bekende polsbandjes die je inmiddels door het hele
land tegenkomt!). Hoog tijd voor een nieuwe campagne, te ontwikkelen in 2020. Daarbij
past ook een nieuw gadget, dat kan worden uitgedeeld na de gastlessen en bij
evenementen.

Publieksactiviteit Kubus.
Uit te voeren in 2020: een publieksactiviteit waarbij we – net als bij Gender door de
blender in het recente verleden – gebruik maken van de vele mogelijkheden die het
gebouw en de professionals in huis hebben.
Zichtbaarheid regenboogvlaggen.
Jaarlijks worden enkele leenvlaggen vervangen, die met name bij Coming Out Dag
worden gebruikt.
Viering IDAHOT.
Het Rijk stelt het bijzonder op prijs dat Regenboogsteden – naast Coming Out Dag op 11
oktober – op 17 mei aandacht besteden aan IDAHOT.
Overleg COC en individuele LHBTI-vrijwilligers.
Binnen de provincie Flevoland zijn verschillende initiatieven van belangenorganisaties,
gericht op ontmoeting. De provincie heeft geen eigen COC, maar is opgedeeld over COC
Amsterdam en Zwolle. BGBF werkt met beide organisaties op een plezierige manier
samen. Daarnaast zijn er samenwerkingsinitiatieven met kleine groepen en individuele
LHBTI’s in de stad.
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