
Workshop
Regenboog & gemeenten
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Het rapport aanhalen
Acceptatie en Veiligheid

In het onderzoek is gekeken naar acceptatie en veiligheid van de LHBTIQA+ gemeenschap. 
De belangrijkste bevindingen hier zijn:
1. Er is vooruitgang geboekt tov 2019 maar niet voor iedereen en overal, verslechtering 
ervaren veiligheid in stad of dorp, hoe dichterbij hoe meer veiligheid ( wijk en buurt)
2. (on)bekend maakt onbemind, de normafwijkende ( onbekendere) seksualiteiten 
genderidentiteiten zijn minder bemind, minder acceptatie en veiligheidsgevoel.
3. naar mate de verstedelijking afneemt neemt het gevoel van veiligheid en acceptatie ook 
af
4. dat bij kwetsbare groepen, de primaire omgeving de bron van onveiligheid kan zijn, en 
hoe meer media-aandacht en aandacht in maatschappij hoe beter de acceptatie ( 
transgender tegenover bijvoorbeeld Aseksuelen, lesbiennes tegenover homoseksuele 
mannen.
5. mensen die onveiligheid ervaren maken zich onzichtbaar ipv te melden

Pagina 4 t/m 8 bevat de samenvatting van de belangrijkste bevindingen.
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Kennismaking
Naam

Beroep
Plaats 

Welke regenboogvlag spreekt jou het meest aan?
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Vlaggen:
In het midden: Progress Vlag 2021

Van Links bovenin met de klok mee:
Lesbische Vlag, Homoseksuele Vlag, Biseksuele Vlag, Transgender/-seksuele Vlag, 
Intersekse Vlag, Genderqueer Vlag, Aseksuele Vlag, Genderfluid Vlag, Non-binaire Vlag, 
Panseksuele Vlag.
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Gemeentebeleid
Herkent u onderstaande zaken in eigen gemeentebeleid. Ja of nee.

Faciliteren van genderneutrale toiletten in gemeentehuis en openbare ruimtes

Uitdragen van de regenboog gemeente/ -provincie

Evenementen organiseren ten behoeve van LHBTIQA+ zichtbaarheid en acceptatie

Faciliteren van veilige cruise gebieden (ontmoetingsplaatsen)

Aandacht vragen voor LHBTIQA+ bij sportverenigingen

Aandacht vragen voor LHBTIQA+ in het onderwijs

Faciliteren van bijstand en advies bij pesten, uitsluiting en discriminatie

Ondersteunen van voorlichtingen over LHBTIQA+, gelijke kansen en acceptatie
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Wat doet jouw gemeente?

Vind jij dat jouw gemeente (meer) beleid zou moeten voeren?

Kijkend naar zichtbaarheid, acceptatie en veiligheid, welke springt er in 
jullie beleid uit?
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Wat zijn jullie ervaringen?
Wat zijn jullie wensen?

Wie heb je nodig om jouw wens 
uit te laten komen?
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Welke wens neem je mee
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Vizier maakt discriminatie bespreekbaar en bestrijdt discriminatie. 

Voelt u zich gediscrimineerd? Of heeft u vragen over discriminatie?
Neem contact op met Vizier.

vizieroost.nl
discriminatieoost.nl
085-0734600
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