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Inleiding
In een tolerante samenleving doet iedereen mee en is er aandacht voor elkaar. Dat bereiken we
als je jezelf kunt zijn, je geaccepteerd en sociaal veilig voelt. Niet alleen vandaag maar een leven
lang. Iedereen moet zich veilig kunnen voelen: dat geldt voor alle inwoners, ongeacht achtergrond
of geaardheid. Met het tekenen van een vervolgovereenkomst Regenboogsteden laat de gemeente
Westland zien dat zij opkomt ook voor die inwoners waarvan de gelijkwaardige behandeling,
vanwege hun geaardheid, soms nog veel te wensen overlaat. De gemeente maakt zich er hard
voor dat de diversiteit van al haar inwoners gerespecteerd én sociaal geaccepteerd wordt. Met
een meerjarenplan als leidraad maakt de gemeente Westland werk van inclusief beleid voor
lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgender- en intersekse personen (LHBTI).
In het Westland Akkoord 2018-2022 is opgenomen dat de activiteiten in het kader van WestlandRegenboogstad worden voortgezet. Belangrijk is dat alle inwoners mee kunnen doen in de
samenleving.
Landelijke cijfers*
Om een indruk te krijgen van de landelijke problematiek wordt onderstaand een aantal gegevens
genoemd.
»

Ongeveer 10 procent van de bevolking is LHBTI+ (LHBTI en genderfluide)

»

Landelijk zien we dat ongeveer 20Zo van de LHBTI's te maken krijgen met negatieve
reacties en/of geweld. Ze zijn vaker slachtoffer van een misdrijf dan hetero's;

»

92Zo van de Nederlanders staat steeds positiever teg enover LHB's en 70Zo van de
Nederlanders is negatief ten aanzien van LHB's;

»

LHBT-leerlingen hebben 2 keer zo vaak emotionele problemen en gedragsproblemen;

»

730Zo van de transgender personen heeft te maken met psychische problemen.

* Bron: “Regenbooggids voor gemeenten” van Movisie
Samenwerking
Sinds 2012 voert gemeente Westland LHBTI-beleid uit. In eerste instantie onder de noemer
“Koploper gemeente' en sinds 2015 onder de noemer 'Regenbooggemeente'. De gemeente
Westland is onder de naam Regenboogstad 2019-2022 een nieuwe periode van samenwerking
aangegaan met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Hiervoor is op 1 2
oktober 2018 de intentieverklaring 'Lokaal emancipatiebeleid 2019 - 2022 LHBTI' door de
wethouders van de Regenboogsteden en de minister van OCW getekend. Met dit meerjarenplan
wordt de intentieverklaring nader uitgewerkt. Naast samenwerking met het Ministerie OCW werkt
de gemeente Westland voor een aantal gezamenlijke doelen samen met de gemeenten Den Haag,
Delft, Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer en is er overleg over afstemming en verbinding van
activiteiten. Voor de uitvoering van dit beleid koopt de gemeente deskundigheid in bij COC
Haaglanden. Belangrijke partners binnen Westland zijn GGD-Haaglanden, Stichting Blankenstein
Foundation, Vitis Welzijn, Pieter van Foreest, scholen, sportverenigingen, politie, Bibliotheek
Westland en het SKT. Daarnaast wordt vanuit het ministerie van OCW zorggedragen voor advies
en ondersteuning aan de gemeente door kenniscentrum Movisie en een jaarlijkse landelijke
bijeenkomst om ervaringen en opbrengsten van de Regenboogsteden uit te wisselen.
Koers 2019-2022 ‘Intensiveren’
Gemeente Westland wil de sociale acceptatie en sociale veiligheid verbeteren van lesbische
vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele mannen en vrouwen, transgender en intersekse
personen. Bij de gemeente ligt de verantwoordelijkheid voor gelijke behandeling,
antidiscriminatie, sociale samenhang, veiligheid en leefbaarheid in de gemeente en
maatschappelijke ondersteuning aan de inwoners. LHBTI-personen hebben recht op veiligheid,

gelijke behandeling en een eerlijke kans op participatie. Intimidatie, geweldsincidenten, uitingen
van vijandigheid en de gevoelens van onveiligheid bij veel LHBTI-personen zijn zorgwekkend. Het
is onacceptabel dat LHBTI-personen op veel plekken niet durven uitkomen voor hun identiteit: op
school, op straat, in de wijk, op het werk, in de zorg, in de sport en in hun sociale kring.
Gemeente Westland zet zich in om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTI inwoners verder te bevorderen.
De ambities hierbij luiden:
- de sociale acceptatie van LHBTI-personen neemt toe onder alle inwoners, maar zeker onder
jongeren, ouderen en in kringen waar dat nog een taboe is;
- vooroordelen, discriminatie, intimidatie en geweld tegen LHBTI-personen nemen af;
- LHBTI-personen voelen zich gesteund, veilig en weerbaar op school, op straat, op het werk, in
de zorg en thuis, in de sport en in hun eigen sociale kring.
In 2018 heeft de gemeente een Regenboogzebrapad aangelegd om aandacht te vragen voor
diversiteit en acceptatie v an LHBTI' s.
Resulta ten
In de periode 2019-2022 willen we toewerken naar resultaten om te komen tot grotere
weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTI' s in Westland. Concreet wordt hiervoor het
volgende ingezet:
- op scholen wordt voorlichting gegeven
- uitbreiding van aantal GSA's * van één naar vier
- meer aandacht op scholen voor Paarse Vrijdag
- meer inzet op voorlichting aan sportverenigingen in samenwerking met de John Blankenstein
Foundation
- jaarlijkse lokale en regionale inzet op Coming Out Day
- meer samenwerking met de regiogemeenten
* Gender and Sexuality Alliance is een groep leerlingen en vrijwilligers die zich sterk maakt voor
een voor iedereen veilige omgeving op school. De organisatie wordt gesteund door COC
Nederland. Het uitgangspunt is dat iedereen de vrijheid moet hebben om zichzelf te zijn.
In 2019 wordt met samenwerkingspartners besproken welke maatschappelijke effecten we gaan
meten en hoe we dit gaan doen. Opgemerkt hierbij dat maatschappelijke effecten lastig te meten
zijn. Ook zijn deze effecten pas op langere termijn zichtbaar. Door het voeren van gesprekken
met LHBTI-personen kan wel enig inzicht worden gegeven.
Focus
In het beleid wordt met name aandacht gegeven aan doelgroepen waar weerbaarheid en sociale
acceptatie een grote rol spelen. Dit zijn:
Scholieren
Jezelf kunnen zijn als leerling op een school is niet vanzelfsprekend. De groepsdruk onder
opgroeiende jeugd op scholen is groot. De acceptatie van LHBTI's op scholen is vaak laag,
heteroseksueel is de norm en ‘homo' is het meest gebruikte scheldwoord.
Sporters
De sportparticipatie in Westland is groot. Sport houdt mensen gezond, brengt ze samen en biedt
veel plezier. Maar er is ook sprake van discriminatie. Vooral in mannelijke teamsporten kunnen
LHBTI's te maken k rijgen met vervelende opmerkingen en zelfs met fysieke agressie van
teamgenoten of tegenstanders.
Ouderen

LHBTI-ouderen zijn opgegroeid in een tijd dat homoseksualiteit nog een psychische stoornis werd
genoemd. Het was iets wat je verborgen moest houden. Uit landelijk onderzoek blijkt dat ruim 30
procent van de LHB-ouderen vanaf 55 jaar zwijgt over hun seksuele voorkeur. Eenzaamheid komt
iets vaker voor bij LHB-ouderen dan bij heteroseksuele ouderen.
Gemeentelijke beleidskader
Ten aanzien van de doelgroep LHBTI worden de belangen behartigd in het Sociaal Beleidskader
(SBK). Dit richt zich onder andere op het welbevinden van de LHBTI-personen. Het Sociaal
Beleidskader voorziet in onderwerpen zoals het bevorderen van de zelfredzaamheid, het
bevorderen van participatie, minder eenzaamheid en mentaal gezond. Het beleid richt zich op een
bredere doelgroep dan alleen LHBTI, namelijk de kwetsbaren. Het uit het SBK voortkomende
project 'Erbij horen en meedoen' richt zich op een kwetsbare groep mensen die niet altijd
vanzelfsprekend een sociaal netwerk heeft en maatschappelijk participeert, zoals de doelgroep
LHBTI. In dit project wordt ook een aantal activiteiten uitgevoerd ter verbetering van de positie
van de LHBTI-doelgroep.

Activiteiten en begroting op jaarbasis voor de periode 2019-2022
Omschrijving

Kosten per jaar

Inkomsten per
jaar

Uitvoering door COC Haaglanden:

f 15.000

- Bevorderen sociale acceptatie van (seksuele) diversiteit

(niet BTW plichtig)

- Voorlichting en deskundigheidsbevordering professionals
onderwijs
- Advies en training over GSA's
- Bijeenkomst/conferentie ten behoeve van LHBTI-ouderen
- Voorlichting en deskundigheidsbevordering professionals en
vrijwilligers zorg- en welzijnsinstellingen
- Borging van bevordering sociale acceptatie van (seksuele)
diversiteit (netwerk opbouwen/uitbouwen)
Diverse activiteiten gericht op:
- deelname aan Coming out Dag zowel regionale als lokale

f 5.000
(niet BTW plichtig)

activiteiten
- overige activiteiten
Totale kosten
Bijdrage Ministerie van OCW
De gemeente Westland zet de huidige cofinanciering voort
capaciteit (0,2 fte).

f 20.000
f 20.000
in de vorm van inzet van personele

