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Geachte leden van de commissie Sociaal Domein, 
 
Hierbij bied ik u de evaluatie van de speerpunten LHBTI+ die in 2018 zijn opgesteld aan. De 
evaluatie heeft plaatsgevonden aan het einde van 2021/ begin 2022 en beslaat de periode 
2018 – 2021.  
 
Op 14 april zal er een bijeenkomst worden georganiseerd met alle betrokkenen én met de 
LHBTI+ doelgroep om een actieagenda op te stellen tot en met 2024.   
 
Met vriendelijke groet, 
 
Maarten Hoelscher 
 

 



LHBTI+ en Huizen 
 

  
1. Inleiding evaluatie speerpunten LHBTI+ 

 
In het ‘Coalitieakkoord Vitaal en Verbindend 2018 – 2022’ is opgenomen dat de in de vorige 

raadsperiode aangenomen motie ‘LHBTI+’ wordt uitgevoerd. In die motie van PvdA en GroenLinks, 
die op 8 februari 2018 is aangenomen, wordt het college gevraagd te komen met een voorstel met 
daarin het volgende:  
 

- Wat er al binnen gemeente Huizen aan beleid is op het gebied van LHBTI+;  
- Een voorstel voor aanvullend beleid in samenwerking met maatschappelijke partners;  
- Het aanvullend beleid vorm te geven aan de hand van o.a. de aanbevelingen van Movisie 
over LHBTI+ emancipatie. 

 
Hierop is een overzicht van wat er op dat moment al gebeurde in de gemeente Huizen op het gebied 
van LHBTI+ beleid en aandachtspunten voor aanvullend beleid, zoals die in het gesprek met 
maatschappelijke partners naar voren is gekomen, voor kennisgeving door de raad aangenomen op 8 
juli 2018. Ook heeft de raad toen ingestemd met de voorgestelde aanpak voor aanvullend LHBTI+ 
beleid in 2018 en 2019. Dit voorstel bestond onder andere uit het voeren van gesprekken met de 
doelgroep zelf, het opstellen van een actieagenda, het vergroten van zichtbaarheid en met het 
onderwijs in gesprek over aandacht voor LHBTI+.  
 
Het gesprek met de doelgroep zelf heeft plaatsgevonden in oktober 2018. Zoals wethouder Hoelscher 
op 22 november 2018 meedeelde, kwamen voor een belangrijk deel de speerpunten uit dat gesprek 
overeen met het gesprek met maatschappelijke partners. Op basis van deze resultaten zou een 
actieagenda worden opgezet. Om diverse redenen heeft het opzetten van deze actieagenda 
stilgelegen, wat niet wil zeggen dat er niets rondom LHBTI+ is gedaan. Zo is er in de zomer van 2021 
de stichting Gooi en Vecht Inclusief tot stand gekomen en de werkgroep Huizen Inclusief, waardoor de 
doelgroep zelf met het onderwerp aan de slag is gegaan. Bij de laatste Paarse Vrijdag waren 
vertegenwoordigers van de stichting aanwezig. 
 
Wij willen nu weer een actieagenda op stellen. Daarvoor wordt eerst kort gekeken naar wat er met de 
toen naar voren gebrachte speerpunten door de doelgroep zelf (die in grote mate overeenkwamen 
met de punten van de professionals) is gedaan tot het einde van 2021. Deze korte evaluatie zal de 
basis vormen voor de actieagenda.  
 

1.2 Evaluatie van de speerpunten eind 2021 
 
1. Uitdragen van inclusiviteit door gemeente en instellingen: door informatie op de website, gebruik 

van beeldmateriaal waarop ook LHBTI+-ers te zien zijn, het hijsen van de regenboogvlag etc.  

De gemeente geeft hier uiting aan door elk jaar op National Coming Out Day en Paarse Vrijdag de 
progressvlag te hijsen. Ook is er een informatiepagina toegevoegd aan de website van de gemeente: 
www.huizen.nl/lhbti. De informatie op deze pagina kan echter wel een update gebruiken. In gesprek 
met het COC geven zij aan dat het belangrijk is dat dit soort pagina’s actueel blijven en een duidelijke 

uitstraling hebben. De gemeente zou in het gebruik van fotomateriaal in haar communicatie vaker niet 
hetero-normatieve beelden kunnen gebruiken. 
 
Verder geeft het COC aan dat LHBTI+ beleid bij organisaties onderdeel zou moeten zijn van hun core 
business en dat dit ook onderdeel moet worden van gesprekken die de gemeente voert met 
organisaties waarmee een subsidie of anderszins relatie mee is. Zoals verderop in deze evaluatie zal 

http://www.huizen.nl/lhbti


blijken, geven de scholen in min of meerdere mate uiting aan dit onderwerp. Ook wordt er binnen de 
Huizer sportverenigingen aandacht gevraagd voor inclusiviteit en diversiteit en is de eerste sportclub 
gestart met regenboogvlagaanvoerdersbanden en het hijsen van de regenboogvlag. Bij 
welzijnsorganisaties heeft dit onderwerp minder aandacht, hoewel er in het algemeen wel aangegeven 
wordt dat iedereen welkom is. Overigens laat de gemeente het Meldpunt Discriminatie Gooi en Vecht 
door Versa Welzijn uitvoeren, maar werkt de consulent voor de gehele regio vanuit het centrale 
kantoor in Hilversum. 
  
 

2. Verder verbeteren van de informatie over wat er voor LHBTI inwoners wordt gedaan en waar zij 

terecht kunnen.  

Zoals hierboven beschreven heeft de gemeente Huizen een informatiepagina op de website. Op deze 
pagina staat beschreven wat er nu al wordt gedaan en waar LHBTI+ bewoners terecht kunnen met 
vragen en hoe ze een melding kunnen maken van LHBTI+ gerelateerde discriminatie.  
 
Bij het Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek zijn voor 2018 tot en met 2021 de volgende 
meldingen binnengekomen: 
 

• 2018: 2 meldingen: 
- homoseksueel: uitgescholden op straat. 
- lesbisch: uitgesloten van dienst. 

• 2019: geen meldingen 
• 2020: 1 melding: 

- ervaring discriminatie lesbisch stel door thuiskapper. 
• 2021: (nog) geen meldingen 

 
De consulent discriminatieklachten met wie voor deze evaluatie is gesproken voegt aan deze cijfers 
toe dat de aantallen weliswaar laag zijn, maar dat wil niet zeggen dat de daadwerkelijke gevallen van 
discriminatie ook zo laag zijn. Vaak is men er zich niet van bewust dat er hier een melding van kan 
worden gemaakt, of vaak wil men ook geen melding maken om verschillende redenen. De consulent 
pleit er daarom voor om goed zichtbaar te maken hoe mensen een melding kunnen maken en waarom 
het belangrijk is om hier cijfers over te verzamelen. Informatie hierover zou beter zichtbaar op de site 
van de gemeente kunnen staan.  
 

3. Scholen stimuleren om aandacht te besteden aan het onderwerp. Uitwisselen van goede 

ervaringen met methodieken scholen onderling. O.a. het GSA-netwerk (Gender and Sexuallity 

Alliance), Paarse vrijdag. 

Zowel de GGD als het COC geven aan dat scholen verplicht zijn om aandacht te geven aan seksuele 
en gender diversiteit. Ook hebben beide instanties voorlichtingspakketten en is er sinds 2020 een 
stimuleringsregeling vanuit het Rijk beschikbaar gekomen voor scholen die binnen het programma de 
‘Gezonde School’ met het thema ‘relaties en seksualiteit’ aan de slag gaan. Van deze subsidie 
hebben vijf basisscholen gebruik gemaakt. Als scholen meedoen met het programma ‘Gezonde 

School’, specifiek met het thema ‘relaties en seksualiteit’, houdt dat in dat deze scholen beleid 
ontwikkelingen op het gebeid van relaties en seksualiteit, het implementeert en borgt. Daarbij kunnen 
ze ondersteuning krijgen van de GGD en gaat het om een structurele, planmatige en integrale 
aanpak. 
  De GGD geeft aan dat de scholen in Huizen niet veel gebruik maken van hun 
voorlichtingsmateriaal, omdat scholen (in het kader van vrijheid van onderwijs) hier zelf invulling aan 
mogen geven en pakken dit in min of meerdere mate zelf op. De GGD adviseert echter wel gebruik te 
maken van hun aanbod; zij kunnen namelijk onpartijdig voorlichting geven over de aanpak van 
LHBTI+ die aansluit bij de wensen van de school. Van het aanbod van het COC om voorlichting in de 
klas te geven is sinds 2018 maar door één school gebruik gemaakt, die inmiddels verhuisd is naar 
Hilversum (Mytylschool). Wel neemt de Huizermaat haar derdejaarsleerlingen mee naar het COC in 
Amsterdam om daar voorlichting te krijgen. Het COC geeft aan dat zij in het algemeen vooral 



voorlichting geven op voortgezet onderwijs, en minder op basisscholen.  
 Voor deze evaluatie zijn alle scholen, dan wel besturen van scholen benaderd met de vraag 
of, en hoe, ze voorlichting geven over LHBTI+. Op de middelbare scholen heeft dit onderwerp veel 
aandacht, bij de basisscholen verschilt dat. Geconcludeerd kan worden dat het belangrijk blijft om 
hiervoor aandacht te vragen bij de scholen, bijvoorbeeld tijdens het schoolbestuurlijk overleg dat de 
gemeente heeft met de scholen in Huizen. 
 
Middelbare scholen in Huizen: 
De Huizermaat geeft aan dat zij een actieve GSA hebben en dat er op speciale dagen zoals Coming 
Out Day en Paarse vrijdag veel aandacht aan wordt besteed. De Huizermaat geeft aan dat het een 
levendig onderwerp is op de school. Qua voorlichting gaan alle derdejaars leerlingen naar het COC in 
Amsterdam waar ze les krijgen over LHBTI+ en daarna wordt dit nabesproken met de mentoren. 
Daarnaast zijn er verschillende dagen in het jaar waarop docenten aandacht besteden in de lessen 
over LHBTI+. Zoals bij vakken als biologie, aardrijkskunde en geschiedenis. Leerlingen van de GSA 
gaan daarnaast langs alle eerste en tweede klassen om te vertellen over de GSA en daarnaast gaan 
ze dit schooljaar voor het eerst alle mentoren op de school informeren over LHBTI+ en hoe mentoren 
hun leerlingen hierin kunnen begeleiden. De GGD geeft aan dat de Huizermaat zich ook bezig houdt 
met het thema ‘relaties en seksualiteit’ binnen het programma ‘Gezonde School’, ondanks dat zij hier 

geen subsidie voor hebben ontvangen.   
 
Het Erfgooiers College geeft aan dat in de vakken waar het onderwerp raakvlak mee heeft, zoals 
biologie en maatschappijleer, er zeker aandacht aan wordt besteedt. Ook besteedt de school elk jaar 
aandacht aan Paarse vrijdag, onder andere door posters, een dagopening en paarse kleding. De 
leerlingenraad, met ondersteuning van een paar leraren (een soort GSA dus) neemt hiervoor het 
initiatief. Deze is echter niet aangesloten bij het landelijke netwerk van GSA, wat met name met de 
doorloop van leerlingen te maken heeft.  
 

Speciaal middelbaar onderwijs: 
Op het Elan College wordt er ook aandacht besteedt aan LHBTI+. Dit onderwerp komt bij seksuele 
voorlichting aan de orde en op Paarse Vrijdag wordt er ook aandacht aan besteedt. Vanuit het 
landelijke GSA netwerk ontvangen zij een voorlichtingspakket voor Paarse Vrijdag met o.a. vlaggen en 
posters.  
 

Basisscholen:  
Op de scholen van Scholen Talent Primair wordt seksuele voorlichting gegeven en daar is LHBTI+ 
een onderdeel van. Dit wordt in alle klassen gegeven. Ook doen de scholen mee aan het project 
Week van de Lentekriebels (samenwerking tussen Rutgers en de GGD). Daarnaast hebben deze 
scholen hebben een eigen, verplichte, sociaal emotionele methode. De ‘speciale dagen’ (zoals 

Coming Out Day en Paarse Vrijdag) is meer iets voor de school zelf om invulling aan te geven. 
Daarnaast geeft de GGD aan dat de Gouden Kraal, De Tweede Montessorischool en de Dr. Maria 
Montessorischool zich ook bezig houden met het thema ‘relaties en seksualiteit’ binnen het 

programma ‘Gezonde School’.    
 

Op de Rooms Katholieke Basisscholen heeft het onderwerp een vaste plaats in de Week van de 
Lentekriebels en komt het aan bod in de bovenbouw bij de lessen wereldoriëntatie. Tijdens die lessen 
werken leerlingen thematisch aan verschillende onderwerpen, waarbij LHBTI+ dwars door de thema’s 

loopt. Het is overigens aan de leerlingen zelf om te kiezen in welke onderwerpen zij verdieping willen 
zoeken. De GGD geeft aan dat De Springplank zich ook bezig houdt met het thema ‘relaties en 

seksualiteit’ binnen het programma ‘Gezonde School’ 
 

Op de Flevoschool wordt nog geen seksuele voorlichting gegeven. Wel is de school vanuit de directie 
bezig om het project Week van de Lentekriebels op te pakken. Ook hebben groep 7 en 8 in december 
2021 actief meegedaan aan Paarse Vrijdag en het bijbehorend lespakket gevolgd. 



 

Voor wat betreft de Ichthusscholen hebben de meeste scholen een reactie aangegeven. Het bestuur 
heeft aangegeven ook met het onderwerp op bestuursniveau bezig te zijn. Op de scholen die wel een 
schriftelijke, dan wel mondelinge reactie hebben gegeven, wordt er aandacht aan het onderwerp 
gegeven. De Rehobothschool geeft aan dat het onderwerp aan bod komt tijdens seksuele voorlichting 
vanaf groep 6, zij gebruiken hiervoor de methode ‘Blink’. Op de Parel wordt gebruik gemaakt van de 
methode Samen op Aarde waar allerlei thema’s aan bod komen, waaronder ‘wie ben ik’. In de 

bovenbouw komt het onderwerp vooral aan bod bij seksuele voorlichting bij biologie en 
burgerschapskunde. De Beatrixschool doet mee aan de Week van de Lentekriebels en werken sinds 
2021, net als de Rehobotschool, ook met de methode ‘Blink’. Ditzelfde geldt voor De Ark.  
 
Speciaal primair onderwijs: 
Op het Elan Primair wordt er geen specifieke aandacht besteedt aan LHBTI+. Wel doen zij mee met 
de Week van Lentekriebels, waarbij het onderwerp ook aan bod komt. 
 
Volgens de GGD houdt De Wijngaard zich ook bezig houdt met het thema ‘relaties en seksualiteit’ 

binnen het programma ‘Gezonde School’, en geeft de Wijngaard zelf aan dat zij ook aandacht 

besteden aan dit onderwerp tijdens de Week van de Lentekriebels. 

4. Stimuleren van inclusieve sportverenigingen: bijvoorbeeld met hulp van de John Blankenstejn 
Foundation. 
Vanuit de portefeuille van wethouder Hoelscher is het initiatief opgepakt om inclusieve sportvereniging 
te stimuleren. Daarna is dit onderwerp verder opgepakt vanuit het Lokaal Sportakkoord en is er eind 
2020 een (werk)team geformeerd. Het Sport Platform Huizen adviseert de sportverenigingen bij het 
realiseren van een veilig sportklimaat. Zoals de NOC*NSF Media campagnes  "Blijf je stil of praat je 
erover" en "Heb jij 'm al?". Ook het thema ‘Welkom in de Sport’ wordt tijdens de Sportmaand 
uitgedragen.  
 
In 2021 is vanuit de sportverenigingen een (werk)team ervaringsdeskundigen geformeerd om 
bewustwording en acceptatie binnen de sport te bevorderen. Doelstelling is om LHBTI+ zichtbaar en 
bespreekbaar te maken. Om draagvlak te creëren wordt een "stappenplan" besproken, wat belangrijk 
is om te doorlopen wanneer je een effectief diversiteit- en inclusiebeleid wil voeren. Het eerste 
gesprek met een sportvereniging heeft plaatsgevonden, zij werken actief mee aan een inclusieve 
vereniging (regenboog aanvoerdersbanden, progress flag, aanpassing omgangsregels). Er is voor 
gekozen om dit stapsgewijs te doen, de volgende vereniging staat op de planning. Ook is er in 2021 
een Inclusie workshop tot stand gekomen, die vanwege corona pas in 2022 zal kunnen plaatsvinden.  

Vanuit het project Veilig Actief wordt er ook aandacht aan besteed. Iedereen moet ongehinderd, veilig 
en met plezier kunnen sporten. Daarom blijft het stimuleren van inclusieve sportverenigingen ook een 
belangrijk punt voor in de toekomst. De sportverenigingen hebben (bijna) allemaal een 
vertrouwenscontactpersoon/bestuurslid Veilig Sporten, waar een melding kan worden gedaan. Het 
hebben van een VCP is onderdeel van het stappenplan van het project Veilig Actief (2016). 
 
In het actiepunt uit 2018 staat specifiek de John Blankenstein Foundation genoemd als voorbeeld. Er 
is vooralsnog voor gekozen om dit speerpunt lokaal uit te voeren, zonder de Foundation, omdat 
degenen uit het werkteam de sportwereld in Huizen goed genoeg kennen om de sportclubs 
persoonlijk te benaderen.  
 
 

5. De Roze loper introduceren, dat is een certificaat voor woonzorg-, thuiszorg-, en 

welzijnsinstellingen.  

Versa geeft aan dat zij nog niets met de Roze Loper hebben gedaan, maar wel dat de regenboogvlag 
gehesen wordt. Ook zijn er verschillende pogingen geweest vanuit LHBTI+ers bekend bij Versa die 
hebben geprobeerd iets van een bijeenkomst te organiseren. Versa geeft aan dat er zeker wel 
behoefte is aan het certificaat, al is het maar als symbool dat men welkom is zichzelf te zijn. Vanuit het 



jongerenwerk is er tot 2021 ook niet veel met het onderwerp gedaan, maar er zijn wel plannen om dat 
in 2022 op te pakken. 
 
Cordaan geeft aan dat er niets gedaan is met de Roze Loper en dat er ook nog geen speciale 
aandacht wordt gegeven aan LHBTI+. 
 
Amaris geeft aan niet het certificaat voor de Roze Loper te hebben, en ook geen behoefte te hebben 
aan het certificaat, vanwege alle verplichtingen die daarbij komen kijken. Er wordt geen speciale 
aandacht gegeven aan het onderwerp, want zij willen geen onderscheid maken in groepen: iedereen 
is welkom.  
 
De twee Vivium locaties in Huizen hebben ook geen Roze Loper en besteden er ook niet op een 
andere manier aandacht aan. Ook wordt aangegeven dat iedereen welkom is, maar geven toe dat dat 
niet expliciet wordt uitgestraald. Staan hier in principe wel open voor. 
 
Het Slingerbosch geeft aan niet bekend te zijn met de Roze Loper, maar geven aan wel bereid te zijn 
om te kijken of de Roze Loper iets voor hen is. Er wordt verder ook geen aparte aandacht aan het 
onderwerp besteedt, maar er wordt wel aangegeven dat iedereen welkom is en als iemand aangeeft 
behoefte te hebben om activiteiten rondom LHBTI+ te organiseren, dat uiteraard mogelijk is. 
 
De Oude Pastorie heeft geen Roze Loper certificaat, maar geeft aan dat ze oog hebben voor 
diversiteit. Zo worden af ten toe LHBTI+ onderwerpen besproken met de bewoners tijdens 
bijvoorbeeld De Pride of als het in de krant staat.  
 
Geen enkele instelling heeft het Roze Loper certificaat en ook niet alle instellingen hebben behoefte 
om het certificaat te behalen. Voor de toekomstige actieagenda is het belangrijk om het onderwerp 
LHBTI+ onder de aandacht te blijven houden en om instellingen te wijzen op het bestaan van het 
certificaat.  
 

6. Deskundigheidsbevordering voor professionals die met de LHBTI groep werken.  

In gesprek met het COC wordt dit speerpunt uitgelegd als dat de gemeente en partners die werken 
voor de gemeente getraind worden in het omgaan met de LHBTI groep en tegengaan van 
discriminatie. Zowel COC als de GGD geven aan hierover geen voorlichting te hebben gegeven aan 
gemeente en partners waarmee de gemeente werkt. Wel hebben beiden in meer of mindere mate  
voorlichting gegeven aan onderwijsprofessionals. Bij navraag bij P&O van de gemeente wordt 
aangegeven dat er met dit onderwerp niets is gedaan en dat er ook geen vraag naar is geweest. 
Gemeente Huizen zou hierin een voorbeeldfunctie kunnen hebben door juist aandacht hieraan te 
besteden, ook al is er geen vraag naar geweest. 
 
7. Social media beleid: Als gemeente reageren op negatieve reacties op bijvoorbeeld facebook en 

ander social media waar de gemeente bij betrokken is. Hierdoor laat je zien dat deze doelgroep een 

plek in de Huizer samenleving heeft waar de gemeente zich voor inzet. 

Voor zover wij kunnen nagaan is het niet voorgekomen dat de gemeente betrokken was bij negatieve 
reacties op social media omtrent dit onderwerp. Het monitoren van en reageren op berichten op social 
media is een vanzelfsprekend punt en hoeft daardoor niet expliciet op de actieagenda. 
 

8. Een ontmoetingsplek creëren, bijvoorbeeld een avond in een café of wijkcentrum voor LHBTI-ers. 

Volgens Huizen Inclusief is er pas recent aandacht gekomen voor het bij elkaar brengen van 
LHBTI+ers in Huizen. Deze organisatie bestaat ook pas sinds kort, deze is namelijk voor de zomer 
van 2021 opgericht. Huizen Inclusief is gelieerd aan de stichting Gooi en Vecht inclusief, die ongeveer 
gelijktijdig opgericht is. In oktober hebben zij een queer evenement georganiseerd in Huizen in het 
kader van de Rainbowweek. Huizen Inclusief is een initiatief die geheel vanuit de gemeenschap zelf is 
opgezet, en waar nodig wordt ondersteund door de gemeente. Los van de socialmedia kanalen van 



de gemeente Huizen is er nog geen informatie te vinden vanuit de gemeente over Huizen Inclusief, 
het zou goed zijn om hier iets over te melden op de website van de gemeente. 
 
 


