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1. Inleiding en aanleiding 

 
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 tussen inwoners, gemeente en organisaties.  

 

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 een 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: 

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. 

 

Zouden kinderen en jongeren die homoseksueel zijn jouw vrienden kunnen zijn 

Jongeren tussen 12-16 jaar zeiden: 

 

Nee:   30% 

Ja:  70% 

 

Wat opvalt:  

1. Jongeren met een Nederlandse achtergrond ervaren vaker discriminatie vanwege 

geaardheid. 
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2. Jongeren uit Schiedam Noord geven vaker aan dat iemand die lesbisch of homoseksueel 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 

 

2. 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 beperking, 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 46 regenbooggemeentes in Nederland. Ze maakt werk van 

inclusief beleid voor lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgenders; het gaat erom dat je de 

mens/persoon mag zijn die je werkelijk bent.  

 

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 

Nederlands recht veroordeeld werd 

voor homoseksuele handelingen. 

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 

Nederlands recht veroordeeld werd 

voor homoseksuele handelingen. 
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Op verschillende wijze zijn in de stad initiatieven genomen om de LHBT-emancipatie en acceptatie te 

bevorderen. De voormalige LHBT regiegroep is sinds 2015 onder het motto: “Schiedam Stad voor iedereen”, 

een belangrijke stimulans geweest voor diverse initiatieven met als doel de emancipatie van LHBT’s te 

bevorderen. Een aantal initiatieven die ontplooid zijn: 

 

 De website lhbtschiedam.nl; 

 Coming Out Dag 2016 en 2017 met Theatervoorstellingen: “Uit de kast, op de planken” en “What’s in 

a name”; 

 Het regenboogzebrapad bij het Land van Belofte; 

 Jillis Bruggeman monument op de Grote Markt, de uitreiking van de Jillis Bruggemanpenning en het 

Jillis keurmerk; Schiedam; ”Stad voor iedereen”. 

 

Maar de aandacht voor deze groep vergt in de eerste plaats dat de gemeente en maatschappelijke 

organisaties in dialoog zijn met mensen met een andere seksuele voorkeur. 

 

3. Bouwen aan een dialoog; een proeftuin 

 

De gemeente Schiedam wil in dialoog zijn met LHBT’s en met betrokken maatschappelijke organisaties om 

op die manier te achterhalen hoe het met deze groep gaat in de Schiedamse samenleving 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 aanpakken en 

waarvoor zij externe kennis en advies nodig hebben. In Schiedam moet iedereen mee kunnen doen dus ook 

LHBT’s. Tegen deze achtergrond heeft de gemeente bij dit project als doel gesteld om de zelfredzaamheid 

en de sociale netwerken van LHBT’s te versterken en wederzijds respect te vergroten. 

 

4. Proeftuin “Kwaliteit van de Samenleving” 

 
JSO is de dialoog gestart met interviews onder de LHBT-ambassadeurs, Schiedams LEF, de Kleine 

ambassade, de Gezondheidsvoorlichters, Politie “Roze in Blauw” Rotterdam-Rijnmond, Vluchtelingenwerk, 

Antilliaanse stichting, vertegenwoordiging van Wijkondersteuningsteams (WOT’s) en de wijkprocesmanager 

(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. 

 

5. Interviews 

 

De geïnterviewden met een culturele diversiteit aan betrokkenheid bij LHBT beleid en de uitgevoerde 

projecten in Schiedam, scheppen samen het navolgende samengevatte beeld op organisatie en op inhoud. 

 

http://www.lhbtschiedam.nl/
http://www.lhbtschiedam.nl/jillis-bruggeman/
https://schiedamslef.nl/
http://www.dekleineambassade.nl/
http://www.dekleineambassade.nl/
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5. 1 Op organisatie 

Velen zien bij voorkeur een meer gekaderde rol van de regiegroep, een gemeente die meer op de voorgrond 

treedt (hetzij als facilitator hetzij als coördinator, of beide) en een duidelijke borging van de mogelijkheden 

van gedachten te wisselen over LHBT. 

 

5.2 Op inhoud 

Geïnterviewden zouden profilering terug willen dringen, mits noodzakelijk. De aandacht moet vanuit een 

bredere (emancipatie/ diversiteit) en integrale blik worden aangevlogen en minder vanuit de doelgroep 

benadering. De focus moet gelegd worden op enerzijds empowerment (ontwikkelen rolmodellen), versterken 

kennisvergroting (ook van professionals) om een veilige omgeving te realiseren en anderzijds acceptatie te 

vergroten in de verschillende gemeenschappen.  

 

5.3 Gedachten over beleid en regiegroep 

De geïnterviewden geven aan dat er in de afgelopen vijfentwintig jaar landelijk veel winst geboekt is, vooral 

ook door wettelijke vastlegging. Non acceptatie wordt nu vooral gekoppeld aan het ontstaan van de 

multiculturele samenleving, maar volgens de geïnterviewden ligt er eerder een duidelijk verband met geloof 

en de “traditionele burgerij”. Voor allochtonen geldt dat zij vaker negatief reageren op homoseksualiteit (met 

het risico op negatief gedrag) en is het nog vaak een taboe-onderwerp. Voor autochtonen geldt meer een 

benadering van “ieder op zich zelf”, vooral samenhangend met de trend van individualisering, maar 

uiteindelijk zegt dat weinig over “echte acceptatie” als dat betekent: “als ze maar uit mijn buurt blijven”. 

Schiedam is een regenbooggemeente en er zijn veel goede initiatieven ontstaan en uitgevoerd waar de stad 

trots op mag zijn. Waardering voor diegenen die een positieve bijdrage hebben geleverd is op zijn plaats. 

Opgemerkt wordt dat de samenhang van gehonoreerde projecten niet altijd helder is en de structuur toe is 

aan evaluatie.  

 

De LHBT regiegroep is opgeheven, maar is een belangrijke leerschool geweest. De regiegroep was te 

sturend, terwijl heldere criteria ontbraken. Een lid van de regiegroep zegt: ”Het werk van de regiegroep is 

opgedroogd”. Anderen vullen hierop aan door er voor te pleiten dat goede voorbeeldpraktijken beoordeeld 

moeten worden op “werkzame bestanddelen” en mogelijkheden om het resultaat op te schalen.  

  

Het beeld is dat Schiedam haar best doet als koplopergemeente maar toch als gemeente duidelijker leiding 

mag nemen als facilitator, ook meer op inhoud mag sturen; “de gemeente mag best meer regie voeren, nu 

staat ze te veel aan de zijlijn”. Van de gemeente wordt onder andere verwacht dat ze bekijkt wat en hoe 

andere teams (Zorg, Welzijn en Sport, Jeugd en Onderwijs, Veiligheid en Crisisbeheersing ) kunnen 

bijdragen aan LHBT acceptatie. Vanuit deze gedachte zouden ook Wmo gelden ingezet kunnen worden, niet 

zozeer op doelgroep maar wel op thema’s als eenzaamheid, acceptatie (inclusie), te kort aan kennisniveau 

bij leerlingen en professionals. De meesten zien het als een volgende stap, dat er een meer integrale 

benadering in het kader van emancipatiebeleid gehanteerd wordt.  

Het was vanuit de LHBT regiegroep de verwachting dat er uitwisseling plaats zou vinden en dat er geleerd 

zou worden van de praktijk. Dat is onvoldoende van de grond gekomen. Voor de toekomst moet ook 

uitdrukkelijk de verbinding gelegd worden met het Wijk Ondersteunings Teams, waar het signalering en 

ketensamenwerking betreft. 
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6. Uitdagingen 

 

Als centrale uitdagingen zien de geïnterviewden: 

 

 Ketensamenwerking (gemeente, scholen, maatschappelijk werk, verenigingen); 

 Eenzaamheid binnen doelgroep bestrijden; 

 Structurele aandacht voor het kennisniveau van leerlingen in het Primair- en in het Voortgezet 

Onderwijs; 

 Empoweren van de omgeving; vrijwilligers en “zwijgende meerderheid”; 

 Zelforganiserend vermogen doelgroep vergroten; 

 Sensitiviteit van professionals vergroten; 

 Leren signaleren en actie ondernemen (bespreekbaar maken, begeleiden, ondersteunen). 

 

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/diversiteitsbeleid van de 

gemeente. 

 Voorlichting in onderwijs over homoseksualiteit kan zorgen voor verbindingen. 

 Het bevorderen van 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. 

 

7. Het programma van het platform LHBT 

 

De gesprekspartners constateren gezamenlijk dat het noodzakelijk is om breed uit te blijven dragen dat het 

nodig is dat de overheid initiatieven van mensen uit de LHBT-groep faciliteert. Dat het kennisniveau van jong 

en oud medebepalend is voor acceptatie en dat de ontwikkeling van acceptatie geen vanzelfsprekendheid is. 

Er dient voldoende aandacht te komen in het Primair- en Voortgezet Onderwijs voor LHBT acceptatie via 

kennisniveau verbetering (voorlichting en educatie) van seksuele diversiteit via bijvoorbeeld de lessen 

burgerschap(zin); hierin ligt ook de kans op ouderbetrokkenheid.. 

 

De geïnterviewden willen een LHBT platform in het leven roepen dat een rol van betekenis vervult in het 

ontwikkelen van een LHBT programma, dat op hoofdlijnen de navolgende thema’s bevat: 

 

Ontmoeting: 

 

 Niet alleen zijn, kunnen zijn wie je bent; 

 Lotgenoten ontmoeten; 

 Ontmoetingen realiseren in verbinding met andere groepen; 
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 Voorkomen van isolement; 

 Signalering. 

 

Agendering/ profilering: 

 

 n.a.v. incidenten en of juist ter voorkoming ervan, 

bijdragen aan het opstellen van een sociaal 

calamiteitenplan; 

 Verdediging van een gelijke behandeling; 

 Ondersteuning belangenbehartigende 

organisaties. 

 

Empowerment/ educatie: 

 

 Kennis bestrijdt onwetendheid; 

 Gericht op jeugd (zie jeugdmonitor) en 

professionals; 

 Bevorderen van handelingsbekwaamheid; 

 “zwijgende” meerderheid een stem geven; 

 Wijkgericht/ gastvrijheid/ inclusieve samenleving. 

 

7.1 Algemene criteria: 

Op basis van een visie, missie worden de programma 

onderdelen nader uitgewerkt in onderliggende 

projectplannen waarin aan bod komen: aanleiding, visie, 

doelgroep, doelstelling, beoogde effecten, aard 

interventie, werkzaamheden, wijze van samenwerking, evaluatie (succes en faalfactoren), planning en een 

financiële vertaling in een begroting. 

 

7.2 Inhoudelijke criteria 

Een aantal inhoudelijke criteria zijn door het in te stellen LHBT platform nader te wegen: 

 

 Het sluit aan bij de vraag en/of het initiatief van de LHBT organisatie;  

 Het draagt bij aan de acceptatie van LHBT’s in de wijk(en)/ stad; 

 Het draagt bij aan het opheffen isolement van LHBT’s; 

 Het draagt bij aan het kennisniveau van seksuele diversiteit bij jeugd en/of professionals; 

 Het draagt bij aan het versterken van de handelingsbekwaamheid van professionals; 

 Het draagt bij aan het realiseren van een veilige omgeving voor LHBT’s; 

 Het stimuleert het leren en innoveren op het terrein van het LHBT beleid; 

 

8. Organisatie van platform LHBT 

 

De betrokken deelnemers bij de proeftuin “handelingsperspectieven LHBT beleid” komen met de navolgende 

aanbevelingen voor de toekomst: 

 

 Neem het LHBT beleid serieus; neem ons als partners serieus; 

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 

wie je bent en verbondenheid. Het is een 

proces waarbij mensen of groepen meer 

grip krijgen op gebeurtenissen en 

situaties die belangrijk voor hen 

zijn. Daar horen acties bij: verkondig het 

niet alleen, maar handel er ook naar. Een 

wezenlijk 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”. 
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 Regie voeren door gemeente is randvoorwaardelijk voor het succes van een LHBT platform; bedenk 

dat LHBT ambassadeurs vrijwilligers zijn en in die zin ook grenzen hebben in mogelijkheden; 

 Belangrijke functies vanuit beleidssectoren van de gemeente moeten in het LHBT platform aanwezig 

zijn zoals Zorg, Welzijn en Sport, Jeugd en Onderwijs, en Veiligheid;  

veiligheid (emancipatie, integratie en onderwijs) waarborgen is een kerntaak van de overheid. 

 

8.1 Regievoering 

 

Onder het voeren van regie wordt bedoeld dat de gemeente Schiedam op lokaal niveau een samenhangend 

beleid tot stand brengt, door alle betrokken partners te bewegen tot samenwerking. De samenwerking is 

gericht op de onderlinge afstemming van partners. Zij formuleren doelen en zoeken samen naar passende 

oplossingen voor een gemeenschappelijk lokaal vraagstuk (veiligheid en emancipatie). De gemeente 

Schiedam heeft met andere woorden primair een regisseursrol in de mobilisatie van de lokale denk -en 

daadkracht. 

 

8.2 Faciliterende regie 

 

Faciliterende regievoering sluit goed aan op de ambities van de geïnterviewden en sluit aan op de nieuwe 

verhoudingen tussen overheid en burgers. Bij deze regievorm heeft de gemeente geen eigen vaststaand 

kader, noch doorzettingsmacht. Met haar activiteiten stimuleert en ondersteunt de gemeente andere lokale 

partners. De gemeente legt zich dus toe op het faciliteren van de samenwerking tussen en met andere 

partijen. 

 

De keuze voor een faciliterende regievoering is sterk procesmatig van aard en biedt daardoor de 

mogelijkheid voor partners in het platform om gezamenlijk de leiding te nemen en eigenaar te zijn van het 

vraagstuk en bij te dragen aan de oplossingsrichting(en). De ambtelijke coördinator verzamelt (verkent de 

materie), integreert en bewaakt (de kwaliteit van) het proces. Bij een proces gedreven aanpak ligt het accent 

op het managen van mogelijke verschillen in belangen, door deze planmatig te inventariseren en te 

waarderen en bespreekbaar te maken. Het vraagt van de deelnemers in het platform onder andere dat zij 

denken in kansen en mogelijkheden, op zoek zijn naar vruchtbare samenwerking en contact hebben met 

goede praktijkvoorbeelden.  

 

8.3 Verantwoordelijkheid gemeente 

 

Naast de faciliterende regierol in het LHBT platform heeft de gemeente ook een eigenstandige 

verantwoordelijkheid in het ontwikkelen en uitvoeren van beleid maar ook een verantwoordelijkheid om 

LHBT acceptatie binnen de bestuurlijke- en ambtelijke organisatie te vergroten. Het gaat onder andere om 

de eigen verantwoordelijkheid in het emancipatiebeleid, maar ook om het stimuleren van burgerschapszin in 

het Primair- en Voortgezet Onderwijs door voorlichting omtrent seksuele diversiteit en LHBT acceptatie. Het 

onderwijs heeft een wettelijke verantwoordelijkheid om aandacht te geven aan emancipatie/ diversiteit.  

 

Voor de gemeente en haar ambtenaren is er ook een voorbeeldrol weggelegd met betrekking tot respect en 

LHBT acceptatie, door deskundigheidsbevordering (bevorderen handelingsbekwaamheid) van personeel en 

in haar communicatie uitingen in bredere zin. 
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Daarnaast heeft de gemeente de indirecte verantwoordelijkheid voor de mate waarin professionals LHBT 

sensitief zijn; zij zijn dikwijls intermediair en hebben vaak een belangrijke signaleringsrol in de domeinen van 

opvoeden, opgroeien en gezondheid. 

 

9. Rol van het LHBT platform 

De deelnemers betrokken bij de Proeftuin “handelingsperspectieven LHBT beleid” hebben nagedacht over 

de rol van het platform in het kader van nieuwe handelingsperspectieven. Zij komen tot de navolgende 

opsomming: 

 

 Het monitoren van signalen en trends en ontwikkelingen in de Schiedamse samenleving (mede aan 

de hand van bijvoorbeeld de jeugdmonitor, GGD Monitor Leefbaarheid en Veiligheid Schiedam); 

 Het meebewegen in de complexiteit (dat maakt samenwerken ook nodig) van de samenleving; 

 Het verrichten van probleemsignalering en maken van een vraaganalyse; 

 Het bieden van een kennisplatform LHBT voor kennisdeling en kennis halen; 

 Het gezamenlijk ontwikkelen van een programma LHBT; 

 Het adviseren van de gemeente Schiedam; 

 Het organiseren van verbinding met goede (praktijk) voorbeelden en “niches” in de stad en wijken; 

 Het ontwikkelen van een sociale kaart LHBT. 

 

9.1 Samenstelling platform 

 

Het LHBT platform bestaat uit intrinsiek gemotiveerde deelnemers vanuit betrokken organisaties en 

instellingen, zoals de LHBT ambassadeurs, Vluchtelingenwerk, Politie “Roze in Blauw”, de 

wijkprocesmanager (Groenoord/Centrum) WOT, DOCK en bijvoorbeeld aanbieders van workshops, 

voorlichting of lesproducten. Afhankelijk van ontwikkelingen kunnen andere organisaties of instellingen 

(tijdelijk of langdurig) aansluiten. 
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Voor een goede hechting en borging binnen de gemeente Schiedam nemen op facultatieve basis de 

ambtelijke teams Zorg, Welzijn en Sport, Jeugd en Onderwijs en Veiligheid en Crisisbeheersing deel aan het 

LHBT platform. Het platform beschikt daarnaast over een coördinerend ambtenaar die vooral 

verantwoordelijk is voor de procesbegeleiding en de inbreng van de ambtelijke teams coördineert!. 

 

Aan het LHBT platform wordt een budget toegekend, dat bestemd is voor de uitvoering van onderdelen van 

het LHBT programma. Het platform ontwikkeld jaarlijks een update van het programma op basis van een 

rapportage van trends en ontwikkelingen en evalueert de uitgevoerde projecten. Op basis hiervan wordt de 

prioritering bijgesteld en mogelijk opschaling van goede praktijkvoorbeelden gestimuleerd. 

 

9.2 De hoofdactiviteiten van de gemeente Schiedam 

 

Het is belangrijk om naast financiële- en organisatorische ondersteuning ook morele betrokkenheid te 

organiseren. Dat kan wisselend gebeuren vanuit het vak-wethouderschap (emancipatie) maar ook vanuit de 

rol van de Burgemeester (veiligheid). 

 

Ambtelijk ligt er een rol om visievorming te stimuleren en een beleidskoers samen met partners uit te zetten. 

Dat vergt een vertaalslag naar beleidslijnen en het uitdragen ervan binnen de gemeentelijke organisatie in 

zijn geheel. Er wordt op de voortgang toegezien en worden voorstellen gedaan voor bijsturing. Hierbij 

worden voortdurend de (potentiele) partners gemobiliseerd, geënthousiasmeerd en gevraagd een bijdrage te 

leveren aan het geheel. Het resultaat moet zijn een programma uitvoering rond de thema’s “ontmoeting”, 

“agendering/profilering”, “empowerment/educatie”. Waar nodig worden partners bijvoorbeeld ten aanzien van 

de uitvoering gekoppeld. Monitoring van de inbreng en samenwerking van partners en terugkoppeling vormt 

eveneens een onderdeel van de ambtelijke inzet. 

 

 


