
Perspectieven 
voor LHBT’s in 
Schiedam

Mensen moeten zich prettig en veilig kunnen voelen in hun  
eigen leefomgeving, ongeacht hun seksuele geaardheid of  
genderidentiteit. Dat is een streven van regenbooggemeente  
Schiedam. Daarom werken diverse partijen samen aan de dialoog 
tussem inwoners, gemeente en organisaties.



1.LHBT in perspectief

Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau blijkt dat ongeveer 6% van de 
Nederlandse bevolking homoseksueel,  
lesbisch, biseksueel of transgender is.  
Ook voor Schiedam geldt dat dit best een 
flinke groep is die geen speerpunt is voor de 
gemeente, maar wel aandacht behoeft. 

Nederland staat bekend als een van de meest tolerante landen ten 
aanzien van LHBT’s. Maar vooral onder specifieke groepen blijft de 
acceptatie achter. Dit geldt onder meer voor jongeren, 70-plussers, 
mensen met een religieuze achtergrond en etnische minderheden.

Mensen met LHBT achtergrond kunnen te maken krijgen met 
uitsluiting of discriminatie. De ervaring leert dat mensen tussen wal 
en schip kunnen vallen; vooral wanneer ze alleen zijn, geen netwerk 
hebben en nog niet over hun geaardheid of genderidentiteit 
kunnen of durven spreken. Het zijn met name deze mensen die een 
groter risico lopen om in een kwetsbare situatie te geraken. 

ONDERZOEK:  
JEUGD EN JONGEREN IN 
SCHIEDAM EN LHBT

Zouden kinderen en jongeren 
die homoseksueel zijn jouw 
vrienden kunnen zijn?  

Jeugd tussen 10-12 jaar antwoordde:
Nee: 20%    /    Ja:44%   /  Weet niet: 36%

Wat opvalt: meisjes staan vaker open voor 
homoseksuele vrienden, kinderen met een 
Nederlandse achtergrond geven vaker aan 
dat iemand die lesbisch of homoseksueel is 
een vriend of vriendin kan zijn.

Jongeren tussen 12-16 jaar zeiden:
Nee: 30%     /     Ja: 70%

Jongeren tussen 12-16 jaar zeiden:
Van de jongeren die zich gediscrimineerd 
voelen geeft 4% aan dat dit te maken heeft 
met  geaardheid. 20% van de jongeren geeft 
aan dat geaardheid een belangrijke reden is 
van discriminatie.

Wat opvalt: 
1. Jongeren met een Nederlandse  
 achtergrond ervaren vaker  
 discriminatie vanwege geaardheid .
2. Jongeren uit Schiedam Noord geven vaker  
 aan dat iemand die lesbisch of homo- 
 seksueel is een vriend of vriendin kan zijn.

Jongeren tussen 17-23 jaar zeiden:
Van de jongeren die zich gediscrimineerd 
voelen geeft 9% aan dat dit te maken heeft 
met de geaardheid. 20% van de jongeren 
geeft aan dat geaardheid een belangrijke 
reden is van discriminatie.

Bron: Jeugdmonitor 2016



Regenbooggemeente 
Schiedam
Wanneer we de landelijke percentages  
toeppassen op Schiedam met bijna 78.000 
inwoners, zijn er naar schatting 5.000 mensen 
met een LHBT achtergrond.

Schiedam stelt zich tot doel dat iedere inwoner, ongeacht geslacht, 
seksuele geaardheid, afkomst, religie, levensovertuiging of beper-
king, zich goed moet kunnen voelen in de samenleving en daar 
volwaardig deel van uit kan maken. Het motto is inclusiviteit.  

Daarom is Schiedam sinds 2014 één van de 42 regenbooggemeen-
tes in Nederland. Ze maakt werk van inclusief beleid voor lesbische, 
homoseksuele, biseksuele en transgenderburgers; het gaat erom 
dat je de mens/persoon mag zijn die je werkelijk bent. 

Op verschillende wijze zijn in de stad initiatieven genomen om de 
LHBT-emancipatie en acceptatie te bevorderen en de geboekte 
winst in de afgelopen vijfentwintig jaar te behouden en uit te  
bouwen. De voormalige regiegroep van LHBT-ambassadeurs is 
sinds 2013 onder het motto: Schiedam Stad voor iedereen, een 
belangrijke stimulans geweest voor diverse initiatieven met als doel 
de emancipatie van LHBT’s. Te noemen zijn:

• De website lhbtschiedam.nl
• Roze ANBO (Het Roze Café) 
• Coming Out Dag met Theater voorstelling: 
 “Uit de kast, op de planken”en”Uit het (LHBT) leven gegrepen”    
• Het regenboogzebrapad bij het Land van Belofte
• Jillis Bruggemanmonument op de Grote Markt, de uitreiking van  
 de Jillis Bruggemanpenning en het Jillis keurmerk; Schiedam;  
     ”Stad voor iedereen”.
• Theatervoorstelling: “What’s in the name”

Maar de aandacht voor deze groep vergt in de eerste plaats dat de 
gemeenten en maatschappelijke organisaties in dialoog zijn met 
mensen met een LHBT achtergrond.

De Jillis Bruggeman Penning wordt 
jaarlijks uitgereikt aan een persoon of 
instantie, die zich verdienstelijk heeft 
gemaakt voor de maatschappelijke 
positie van LHBT’s. De penning staat 
symbool voor de monumentale tegel 
die (in het centrum van Schiedam) 
ter nagedachtenis ligt aan Jillis 
Bruggeman. Bruggeman was in 1803 
de laatste persoon, die onder Neder-
lands recht veroordeeld werd voor 
homoseksuele handelingen.



2. Bouwen aan  
    een dialoog;  
    een proeftuin

De gemeente Schiedam wil in dialoog zijn 
met LHBT’s en met betrokken maatschap-
pelijke organisaties om op die manier te 
achterhalen hoe het met deze groep gaat in 
de Schiedamse gemeenschap en welke  
initiatieven er zijn op het snijvlak van LHBT’s 
en de inclusieve wijk. 

JSO heeft leiding gegeven aan dit proces in samenwerking met de 
beleidsmedewerker en wethouder van de gemeente Schiedam.

Het uitgezette traject in Schiedam rondom het opbouwen van 
handelingsperspectieven voor het LHBT-beleid maakt onderdeel 
uit van het programma “Kwaliteit van de Samenleving” van de 
Provincie Zuid-Holland. Een proeftuin start ‘in het veld’ met een 
vraagstuk dat gemeenten of uitvoeringsorganisaties willen aan-
pakken en waarvoor zij externe kennis en advies nodig hebben. 
Met betrekking tot LHBT’s wil de gemeente het meedoen in de  
samenleving en hun acceptatie realiseren. Tegen deze achter-
grond heeft de gemeente bij dit project als doel gesteld om de 
zelfredzaamheid en de sociale netwerken van LHBT’s te verster-
ken en wederzijds respect te vergroten. 



3. Interviews en  
 werksessies
JSO is de dialoog gestart met interviews onder de 
LHBT-ambassadeurs, Schiedams Lef, de Kleine 
ambassade, de gezondheidsvoorlichters, “Roze en 
Blauwe” politie Rotterdam-Rijnmond, Vluchtelin-
genwerk, Antilliaanse stichting tegenwoordiging van 
Wijkondersteuningsteams (WOT’s) en wijkproces-
manager (Groenoord/Centrum). We zijn daarbij 
uitgegaan van ervaringsdeskundigheid van zowel  
de LHBT-ambassadeurs als de (zelf)organisaties  
en de aanbieders van onder meer educatieve  
programma’s.

Door het voeren van dialooggesprekken en het maken van een inventarisatie 
van initiatieven op het snijvlak LHBT’s en de inclusieve wijk blijkt wat voor deze 
groep werkt en wat niet werkt en waar eventuele vragen en behoeften liggen. 
Op basis van deze analyse kunnen bestaande initiatieven worden verbreed  
of opgeschaald en opgenomen in het reguliere beleid van de gemeente.

De belangrijkste conclusies zijn:
• Er zijn veel waardevolle initiatieven tot stand gekomen.
• De LHBT-ambassadeurs en gemeente (bestuur) zijn zeer betrokken.
• Gemeente zal zelf intern ook verantwoordelijkheid moeten nemen voor   
 LHBT-acceptatie; de betrokkenheid van gemeentelijke afdelingen is te   
 beperkt (ambtelijke participatie).
• Veiligheid (emancipatie, integratie en onderwijs) waarborgen is een  
 kerntaak van een overheid.
• Het LHBT-beleid maakt onderdeel uit van het emancipatie/diversiteits- 
 beleid van de gemeente.
• Voorlichting in onderwijs over homoseksualiteit kan zorgen voor  
 verbindingen
• De handelingsbekwaamheid van onderwijzers en professionals in het  
 sociale domein versterkt hun intermediaire- en signaleringsrol 
• Samenwerken op LHBT-beleid vergt een gezamenlijke opdracht en  
 faciliterende regie van de gemeente. Dit is randvoorwaardelijk voor  
 succes.



In drie sessies hebben betrokken partners een schets 
gemaakt van de nieuwe verhoudingen onderling en 
met de gemeente. Betrokkenen hebben ook enkele 
hoofdthema’s benoemd voor het LHBT-beleid en 
uitdagingen:

QUOTES UIT DE INTERVIEWS:

“Het is belangrijk om (seksuele) diversiteit  

blijvend onder de aandacht brengen vanaf 

de basisschool en dit op te schalen naar 

voortgezet onderwijs;  

alleen kennis bestrijdt onwetendheid”

“Zet ook Wmo-gelden in, niet zozeer op  

de doelgroep maar wel op thema’s als  

eenzaamheid, acceptatie (inclusie), tekort 

aan kennis over LHBT”.

“De gemeente mag best duidelijker leiding 

nemen als facilitator en regisseur, en meer 

op inhoud sturen. Nu staat de gemeente  

te veel aan de zijlijn”.

“Er moeten korte lijnen komen  

met de bestuurders. Er zit heel veel  

kracht en kapitaal bij Schiedammers”.

 “De voormalige LHBT  

regiegroep is vooral een  

leerschool geweest”



4. Handelings- 
    perspectief
Het idee is om een samenwerkingsplatform  
LHBT in te richten om tot een gezamenlijk LHBT- 
programma te komen voor Schiedam met als  
hoofdthema’s: 

• ONTMOE TING  
 ”niet alleen zijn, kunnen zijn wie je bent”, voorkomen van isolement,  
 versterking van signalering.

• AGENDERING/PROFILERING
 n.a.v. incidenten of juist ter voorkoming, verdediging van rechten,  
 ondersteuning belangenbehartigende organisaties.

• EMPOWERMENT/EDUCATIE
 “kennis bestrijdt onwetendheid”, educatie gericht op jeugd en het  
 vergroten sensitiviteit professionals; de “zwijgende” meerderheid een  
 stem geven, wijkgericht/ gastvrijheid/inclusieve samenleving vorm en  
 inhoud geven).

Het platform houdt zich bezig met monitoring van signalen, trends en  
ontwikkelingen in de Schiedamse samenleving, richt zich op probleem-
signalering en het maken van een vraaganalyse. Het platform zorgt voor 
kennisdeling en kennis halen en adviseert de gemeente d.m.v. het ontwik-
kelen van een gezamenlijk LHBT-programma. Randvoorwaardelijk is dat 
het platform voldoende binding heeft met goede (praktijk) voorbeelden, 
“niches” in de stad en wijken en de sociale kaart LHBT op orde heeft.

De gemeente vervult in het platform de rol om de samenwerking te stimu-
leren en te bevorderen; een faciliterende regierol gericht op de mobilisatie 
van lokale daadkracht. Het LHBT-platform wordt bijgestaan door een coör-
dinerende ambtenaar die medeverantwoordelijk is voor de inbreng van de 
gemeentelijke afdelingen Maatschappelijke samenwerking, Onderwijs en 
Veiligheid.

Empowerment 
“Is niet dat je overgeleverd bent aan de willekeur 
van anderen, weerloos bent, dat datgene wat jou 
overkomt ingegeven is door een hogere macht; dat 
is apathie en onmacht. Empowerment begint ermee 
dat je je bewust bent wat voor jou van waarde is, 
waar je het grootste belang aan hecht. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om keuzevrijheid, ontplooiing, kunnen 
zijn die je bent en verbondenheid. Het is een proces 
waarbij mensen of groepen meer grip krijgen op 
gebeur tenissen en situaties die belangrijk voor hen 
zijn. Daar horen acties bij:  verkondig het niet alleen, 
maar handel er ook naar. Een wezenlijke aspect van 
empowerment is dat er reflectie plaatsvindt: welke 
impact hebben mijn doelen en acties op anderen, 
en verhinder ik niet hún empowerment? Het bewust 
rekening houden met de invloed van de ander is het 
essentiële verschil met macht”.

Meer weten over dit project of over LHBT in Schiedam?
Vincent Kokke:  v.kokke@jso.nl

lhbtschiedam.nl

 

http://v.kokke@jso.nl
http://lhbtschiedam.nl
http://jso.nl

