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Samenvatting

Voor u ligt de Regenboognota 2021-2025 van gemeente Oldambt. Deze nota bouwt verder op 
de LHBT-nota 2017-2020 en heeft tot doel om acceptatie en emancipatie van LHBTI+ inwoners 
te bevorderen. In de nota wordt bewust gekozen voor de termen Regenboogbeleid en LHBTI+ 

personen omdat er meer groepen dan LHBT te onderscheiden zijn. In de gemeente Oldambt 
zijn verschillende LHBTI+ belangenorganisaties actief, waaronder Regenboog Oldambt voor 
alle LHBT+ inwoners en Real ID voor LHBTI+ jongeren. In samenwerking met deze twee organi-
saties is de Regenboognota 2021-2025 tot stand gekomen.

Bij de totstandkoming is intensief overlegd wat ook weer tot meer uitwisseling tussen deze 
belangenorganisaties onderling leidde. Dit bleek zeer nuttig voor kennisdeling, maar ook voor 
de samenwerking in het ondersteunen van de LHBTI+ inwoners van onze gemeente. Deze 
samenwerking nemen we mee als opbrengst in de wijze waarop in de komende vier jaar de 
uitvoering zal plaatsvinden. 

Om het doel, acceptatie en emancipatie van LHBTI+ inwoners, te bereiken is inzet op positieve 
beeldvorming en verdraagzaamheid onder de overige inwoners nodig. Dit willen we bewerk-
stelligen door de inwoners regelmatig te informeren en door de samenwerking te zoeken met 
maatschappelijke organisaties die in Oldambt actief zijn. Dit kan uitstekend met behoud van 
de drie speerpunten die werden beschreven in de vorige nota. Deze worden met kleine aan-
passingen gecontinueerd.

1. Zichtbaarheid 

Door middel van zichtbare acties en initiatieven maakt de gemeente aan al haar inwoners 
duidelijk dat iedereen in de gemeente Oldambt geaccepteerd wordt. Het doel van dit speerpunt 
is om kennis en acceptatie van de LHBTI+ doelgroep onder inwoners te verbeteren.

2. Samen sterk 

De gemeente stimuleert de samenwerking en ontmoetingen van LHBTI+ inwoners en LHBTI+ 
gerelateerde organisaties. Dit zal het netwerk van LHBTI+ gerelateerde organisaties verster-
ken en zorgt ervoor dat LHBTI+ inwoners beter geholpen en ondersteund kunnen worden. 

3. Aandacht voor LHBTI+ door maatschappelijke organisaties 

Gemeente Oldambt stimuleert middels bijeenkomsten en voorlichting over LHBTI+ dat maat-
schappelijke organisaties in Oldambt LHBTI+ bewuster diensten leveren. 
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Inleiding

De rijksoverheid stimuleert dat gemeenten zich inzetten voor de emancipatie, veiligheid en 
sociale acceptatie van de LHBTI+ personen. Gemeente Oldambt heeft sinds 2017 Regenboog-
beleid dat zich richtte zich op de LHBT doelgroep. Hiervoor werd gekozen omdat niet alle inter-
sekse personen zich verbonden voelen met LHB en T. Andersom is dat ook zo. Naast LHBTI 
zijn er nog andere groepen te onderscheiden die regelmatig worden aangeduid met de afkor-
ting LHBTIQAPC, maar ook deze afkorting dekt niet alle genderidentiteiten. Er is dus geen 
sprake van één uniforme doelgroep, maar wel van verschillende groepen personen die op ba-
sis van geslacht, genderidentiteit, genderexpressie en of seksuele voorkeur verhoogd kwets-
baar zijn. 
Landelijk is de laatste jaren de term LHBTI+ gangbaar geworden. Gemeente Oldambt hanteert 
deze term in het nieuwe beleid, omdat dit herkenbaar is, ruimte laat voor verscheidenheid en 
niemand uitsluit.

In de voorbije beleidsperiode bleek dat aandacht vragen voor de acceptatie van LHBTI+ 
personen de bereidheid van organisaties verhoogd om diversiteit in hun beleid op te nemen.
Maar ook blijkt uit de discriminatiemonitor dat in gemeente Oldambt het aantal meldingen met 
seksuele gerichtheid als discriminatiegrond in 2020 toegenomen is (Discriminatiemeldpunt 
Groningen, 2021). Ook landelijk is hierin een stijging te zien en Europees is LHBTI+ afkeuring 
zichtbaar in zowel de politiek als bij misdrijven. Het laat zien dat LHBTI+ acceptatie nog altijd 
niet vanzelfsprekend is en dat daarmee deze groep inwoners verhoogd kwetsbaar is. 

Hoeveel Nederlanders LHBTI zijn, is een schatting. Het gaat namelijk over hoe mensen zich 
voelen, gedragen, hoe ze geregistreerd zijn bij geboorte en hoe ze zichzelf noemen. In de 
LHBT-monitor van het SCP zijn cijfers uit drie landelijke onderzoeken gecombineerd: 

• De SCP Leefsituatie Index 
• De Leefstijlmonitor en 
• De Veiligheidsmonitor 

Uit die combinatie van cijfers blijkt dat 4 tot 7 procent van de Nederlanders tot de LHBTI doel-
groep behoort (Movisie, 2021).

Dat deze doelgroep ook kwetsbaarder is, blijkt uit de ‘Handreiking Feiten en Cijfers 2021’ van 
kennisinstituut Movisie. Nederlandse LHBTI-personen hebben nog altijd veel te kampen met 
negatieve reacties en geweld. Biseksuele of bi+ vrouwen zijn relatief vaak slachtoffer. Ruim 
twee op de vijf jongeren verbergen hun LHBTI-zijn op school. LHBTI-personen hebben vaker 
last van psychische problemen.

Toename van meldingen en aangiften
Het aantal meldingen en aangiften van LHBTI-
discriminatie is in 2020 gestegen met 13 procent. Dat 
blijkt uit onderzoek van het ministerie van Binnenlandse 
Zaken. In het rapport Discriminatiecijfers in 2020 staat 
dat het totale aantal meldingen en aangifte van LHBTI-
discriminatie bij politie en antidiscriminatiebureaus is 
gestegen van 2.072 in 2019 naar 2.336 in 2020. Discriminatie wegens seksuele gerichtheid 
(32%) is na herkomst (43%) de non-discriminatie-grond waarover de politie de meeste meldin-
gen en aangiften ontvangt (Rijksoverheid, 2021). 
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Voor de noordelijke gemeenten wordt het aantal discriminatiemeldingen bijgehouden door het 
Discriminatie Meldpunt Groningen. Eenmaal per jaar geeft die organisatie de Discriminatie-
monitor uit. Daarin wordt, uitgesplitst naar gemeente, het aantal meldingen opgenomen. Bij 
het registreren van de meldingen wordt onderscheid gemaakt tussen meldingen bij het Discri-
minatie Meldpunt Groningen en meldingen bij de politie. 

Cijfers Oldambt
Uit de discriminatiemonitor 2020 blijkt dat in het afgelopen jaar door veertien inwoners uit 
Oldambt bij het Discriminatie Meldpunt Groningen een melding werd gedaan, waarvan één 
met seksuele gerichtheid als discriminatiegrond. Het aantal meldingen van discriminatieinci-
denten met seksuele gerichtheid als discriminatiegrond die bij de politie gedaan zijn, is fors 
gestegen. Waren dit er in 2019 nog drie, in 2020 is dit aantal verdubbeld naar zes. Landelijk 
geldt dat ongeveer een derde van de discriminatiemeldingen bij de politie gerelateerd is aan 
seksuele gerichtheid. Gemeente Oldambt scoort met zes van de veertien net daarboven 
(Discriminatiemeldpunt Groningen, 2021).

Doelstelling regenboogbeleid
Gemeente Oldambt streeft met de Regenboognota 2021 – 2025 naar emancipatie voor LHBTI+ 

inwoners en verbetering van LHBTI+ acceptatie door inwoners van de gemeente Oldambt.

Onder LHBTI-emancipatie wordt landelijk verstaan: De toekenning van gelijke rechten, gelijke 
kansen, gelijke behandeling en gelijkstelling voor de wet van lesbische vrouwen, homoseksue-
le mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen, en het bevorderen van hun 
veiligheid en het tegengaan van discriminatie (Movisie, 2017). 
LHBTI-acceptatie is: het verbeteren van de houding ten aanzien van LHBTI-personen (Felten, 
Emmen, & Keuzenkamp, 2018). 

Deze doelstelling is niet nieuw. Als sinds de invoering van de LHBT-nota 2017-2021 heeft 
gemeente Oldambt deze doelstelling en dat geldt ook voor de speerpunten waarin de doelstel-
ling is uitgesplitst. De doelstelling en speerpunten worden in de nieuw Regenboognota als 
kapstok gecontinueerd. Daarbij zijn er onder de speerpunten nieuwe acties toegevoegd. 

De speerpunten en hun subdoelstellingen zijn als volgt:

1. Zichtbaarheid
Doel: kennis en acceptatie van LHBTI+ doelgroep verbeteren onder inwoners

2. Samen sterk
Doel: LHBTI+ inwoners ondersteunen door netwerkvorming en uitwisseling

3. Aandacht voor LHBTI+ door lokale maatschappelijke organisaties
Doel: LHBTI+ vriendelijker dienstverlening door lokale maatschappelijke organisaties
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LHBTI in beleid 

Landelijk beleid
De cijfers vermeld in de inleiding laten zien dat aandacht voor acceptatie van LHBTI-personen 
onverminderd nodig is. Daarom is landelijk op 13 maart 2021 het Regenboog Stembusakkoord 
ondertekend door vertegenwoordigers van de politieke partijen. Daarin beloven zij onder meer 
zich te zullen inzetten voor concrete maatregelen tegen discriminerend geweld en voor LHBTI-
acceptatie op school. 
De partijen doen in het Regenboogakkoord onder andere de toezegging om te zorgen voor 
verankering van LHBTI-rechten de Grondwet, een Meerouderschapswet en een wettelijk ver-
bod op ‘LHBTI-genezing’ (COC, 2021). Inmiddels zijn alle scholen in Nederland vanaf nu 
wettelijk verplicht om te zorgen voor veiligheid en acceptatie van LHBTI-scholieren en perso-
neel op school. De nieuwe Burgerschapswet waarin dit staat, is op 1 augustus 2021 in werking 
getreden.

Beleid Oldambt
De nieuwe Burgerschapswet is een kans om binnen het onderwijs maatschappelijke 
acceptatie van LHBTI+ personen te vergroten. De samenwerking met het onderwijs en andere 
maatschappelijke organisaties waar jeugd bereikt kan worden, is ook als aanbeveling uit de 
evaluatie naar voren gekomen. Deze, en ook de aanbeveling om regelmatiger te communice-
ren over LHBTI+ verwante onderwerpen, worden in de nieuwe regenboognota bij de bestaande 
speerpunten ondergebracht. Deze speerpunten bieden zo voldoende handvatten en flexibili-
teit om gericht de positie en acceptatie van LHBTI+ personen te bevorderen. 

 Speerpunt 1: Zichtbaarheid  
 
Door middel van communicatie via verschillende kanalen en acties maakt de gemeente 
duidelijk dat alle inwoners gezien en gewaardeerd dienen te worden. 
Door zichtbare acties en frequente communicatie over LHBTI+ verwante onderwerpen 
geven we aan alle inwoners mee dat LHBTI+ personen geaccepteerd en getolereerd wor-
den. 
De volgende uitvoeringspunten vergroten de zichtbaarheid in de gemeente Oldambt:
 

1. Het regenboogzebrapad  
 
Sinds oktober 2016 heeft de gemeente Oldambt een regenboogzebrapad aan de Mr. D.U. 
Stikkerlaan in Winschoten. Een regenboogzebrapad is een gedeelte van de openbare weg dat 
is voorzien van de kleuren van de regenboogvlag. Het doel van dit zebrapad is om aandacht 
te vragen voor seksuele diversiteit en de acceptatie hiervan. Op 10 december 2021, Paarse 
Vrijdag, is het zebrapad samen met een groep jongeren uit Oldambt schoongemaakt. 
Het regenboogzebrapad wordt opgefrist door de witte strepen opnieuw te verven. Ook wordt 
aandacht besteed aan de betekenis van het regenboogzebrapad op de gemeentewebsite.  
 

https://www.coc.nl/wp-content/uploads/2021/03/COC-Regenboog-Stembusakkoord-2021.pdf
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Wethouder Gert Engelkens reinigt samen met jongeren het regenboogzebrapad |© foto Jeroen Bos, Oldambt Nu

2.  LHBTI+ op de website van de gemeente  
 
Er staat informatie over LHBTI+ op de website van de gemeente Oldambt. Er wordt uitgelegd 
waar de afkorting voor staat, wat de speerpunten van het gemeentelijk beleid zijn en er zijn 
doorverwijzingen naar LHBTI+ gerelateerde organisaties. Ook staat er op dit deel van de web-
site een doorverwijzing naar het Discriminatie Meldpunt Groningen. Wanneer er initiatieven 
rondom LHBTI+ worden uitgevoerd in de gemeente Oldambt, zal dit op de gemeentelijke web-
site worden vermeld.  
De informatie voor en over LHBTI+ wordt regelmatig geactualiseerd en makkelijker vindbaar 
op de gemeentelijke website geplaatst.  
 

3.  Vlag uithangen tijdens Coming Out Dag 
 
De Coming Out Dag wordt elk jaar op 11 oktober ge-
vierd. In 2009 werd de Coming Out Dag voor het eerst 
officieel in Nederland gevierd. Het ministerie van OCW 
had als doel om hiermee de sociale acceptatie van 
LHBTI+ in Nederland te bevorderen. Elk jaar wordt er 
tijdens deze dag aandacht besteed aan het openlijk 
uitkomen voor seksuele voorkeur. Dit wordt ook wel ‘uit 
de kast komen’ of ‘coming out’ genoemd. 
De gemeente Oldambt hangt sinds 2016 aan de voorgevel van het gemeentehuis de regen-
boogvlag uit tijdens de Coming Out Dag. Op en rondom die dag vinden ook activiteiten plaats 
georganiseerd door de belangenorganisaties. Belangenorganisatie Regenboog Oldambt is in 
de week van de Coming Out Dag, de Regenboogweek, nadrukkelijk zichtbaar in Oldambt en 
de regio en organiseert verschillende activiteiten.  
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4. LHBTI uitgelicht in Cultuurhuis De Klinker 
 
Om inwoners op een laagdrempelige manier in aanraking te laten komen met LHBTI+ films en 
boeken worden sinds 2017 rondom de Coming Out Dag op 11 oktober LHBTI+ thematafels 
ingericht in de openbare bibliotheken in Oldambt. Daarnaast wordt er in de week van 11 okto-
ber ook een LHBTI+ gerelateerde film in het Filmhuis vertoond. 
De opening van de LHBTI+ thematafels en de bekendmaking van de LHBTI+ gerelateerde film 
worden gepromoot op de website van Cultuurhuis De Klinker, op de website van de gemeente 
Oldambt.
  

Speerpunt 2: Samen sterk  
 
De hieronder beschreven uitvoeringspunten vergroten de samenwerking en ontmoeting 
tussen LHBTI+ inwoners en LHBTI+ gerelateerde organisaties. Dit versterkt het netwerk 
van LHBTI+ gerelateerde organisaties en zorgt er ook voor dat LHBTI+ inwoners beter 
geholpen en ondersteund kunnen worden. 
 

1.  Ontmoetingsgelegenheden voor LHBTI+ jongeren en LHBTI+ ouderen 
 
Uit gesprekken met de betrokken organisaties bleek dat jongeren niet zozeer behoefte hebben 
aan een ontmoetingsplek voor LHBTI+ jongeren in de gemeente Oldambt. Wel hebben zij 
behoefte om kennis te kunnen delen met andere jongeren die ‘ervaringsdeskundig’ zijn. Deze 
ontmoetingen kunnen worden gefaciliteerd door jongerenwerkers van Stichting Welzijn Old-
ambt (SWO) ontmoetingen te laten organiseren en te begeleiden. 

Regenboog Oldambt organiseert twee keer per maand ontmoetingsmiddagen. Deze worden 
goed bezocht waarbij regelmatig nieuwe bezoekers aanwezig zijn uit verschillende leeftijds-
groepen. 
Gemeente Oldambt ondersteunt ontmoeting voor LHBTI+ jongeren en de ontmoetingsmid-
dagen voor LHBTI+ inwoners in de gemeente Oldambt. De organisatie hiervan ligt bij de doel-
groepen. 
 

2. Uitwisseling 
 
Door de evaluatie van het vorige beleid is de uitwisseling versterkt tussen het jongerenwerk 
van SWO en Regenboog Oldambt. Hierdoor is er nu regelmatig onderling overleg over wat er 
speelt bij de verschillende doelgroepen. Ook worden er ideeën uitgewisseld over hoe doel-
groepen beter kunnen worden ondersteund. Deze uitwisseling is waardevol en kan nóg meer 
van waarde zijn door verbinding tot stand te brengen met andere relevante partijen, zoals bij-
voorbeeld het onderwijs en de politie. 
Gemeente Oldambt faciliteert een periodiek netwerkoverleg met alle betrokken partijen. 

3. Communicatie
Om ervoor te zorgen dat een boodschap beklijft, moet deze boodschap meerdere keren en 
herhaaldelijk worden gecommuniceerd bij de ontvanger. Daarom wordt veelvuldiger aandacht 
gevraagd voor LHBTI+ gerelateerde onderwerpen. Daarnaast wordt aangesloten bij interna-
tionale gedenkdagen zoals IDAHOT in mei en Paarse vrijdag in december. Belangenorgani-
saties leveren input voor communicatie over dit thema. 
Binnen het periodieke netwerkoverleg wordt een communicatie-agenda gemaakt om regelma-
tig positieve aandacht te vragen voor LHBTI+.
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Speerpunt 3: Aandacht voor LHBTI+ door maatschappelijke 
organisaties 

 
Als organisaties meer aandacht besteden aan (seksuele) diversiteit en zichtbaarheid op 
hun website of in hun beleid, worden ze mogelijk meer toegankelijk voor LHBTI+ inwo-
ners. Voor overige inwoners is dit ook een signaal dat respect en begrip voor (seksuele) 
diversiteit een gewone zaak is. 
  

1.  Gemeente Oldambt geeft het goede voorbeeld 
De gemeente Oldambt pleit voor meer LHBTI+ vriendelijkheid. De gemeentelijke organisatie 
heeft in haar omgangsnormen omschreven dat intimidatie, pesterijen of discriminatie op grond 
van andermans afwegingen niet getolereerd wordt onder werknemers. Ook heeft de gemeente 
vier vertrouwenspersonen en een extern vertrouwenspersoon waar werknemers terecht kun-
nen. 
 
De gemeentelijke organisatie wil zich in haar dienstverlening blijven inzetten voor meer 
toegankelijkheid voor haar LHBTI+ inwoners, (toekomstige) cliënten en werknemers. Daarom 
actualiseert de gemeente haar website regelmatig en probeert daarbij in beeld en woord te 
laten zien hoe het kan. 
Er wordt inzet op LHBTI+ bewuste communicatie door werknemers van de gemeente Oldambt. 

2019, Burgemeester Cora-Yfke Sikkema in gesprek met LHBTI+ inwoners en medewerkers van gemeente 
Oldambt over LHBTI+ vriendelijke dienstverlening
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De volgende uitvoeringspunten zorgen ervoor dat ook andere organisaties toegankelijker wor-
den voor LHBTI+ inwoners. 
 

2. LHBTI+ bewuste maatschappelijke organisaties 
 
In navolging van LHBTI+ voorlichting aan zorg- en welzijnsorganisaties, is inzetten op onder-
wijs en sportaanbieders gewenst. Juist omdat er daar veel jongeren kunnen worden bereikt.  
We willen inzetten op deze organisaties om jongeren vroegtijdig in hun leven begrip voor diver-
siteit te laten ontwikkelen. In een samenwerking tussen SWO, Regenboog Oldambt en ge-
meente Oldambt worden scholen en sportverenigingen benaderd zodat we gezamenlijk een 
veilig(er) klimaat voor LHBTI+ personen kunnen creëren. 
Gemeente Oldambt ondersteunt gesprekken met en voorlichting aan maatschappelijke organi-
saties. We vragen onder meer binnen het Sportakkoord aandacht voor LHBTI+ personen in de 
sport.
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Uitvoering
Door middel van de beschreven speerpunten en de daarbij horende uitvoeringspunten werken 
we eraan dat de acceptatie en emancipatie van LHBTI+ inwoners in de gemeente Oldambt de 
komende jaren vergroot. Het netwerkoverleg wordt als belangrijk instrument ingezet om binnen 
de speerpunten jaarlijks accenten te kunnen leggen. Gemeente en vertegenwoordigers van 
de doelgroepen leggen samen deze accenten en geven uitvoering aan de daar bijbehorende 
concrete acties. 
Onderstaande overzicht geeft weer welke acties per speerpunt worden uitgevoerd.   

Speerpunt 1.  Zichtbaarheid
• Opfrissen van het regenboogzebrapad
• LHBTI+ informatie op de gemeentelijke website  
• Vlag uithangen tijdens Coming Out Dag 
• LHBTI+ uitgelicht in Cultuurhuis De Klinker 

Speerpunt 2.  Samen sterk 
• Ontmoeting voor LHBTI-jongeren en LHBTI-ouderen 
• Uitwisseling in een periodiek netwerkoverleg 
• Regelmatige communicatie over LHBTI+

Speerpunt  3.  Aandacht voor LHBTI door maatschappelijke organisaties 
• Gemeente Oldambt geeft het goede voorbeeld 
• LHBTI+ bewuste maatschappelijke organisaties

Voor de uitvoering van het in deze nota geformuleerde beleid is jaarlijks € 5.000,= beschikbaar.  
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Bronvermelding

Naast de intensieve samenwerking met de lokale organisaties Regenboog Oldambt en 
Stichting Welzijn Oldambt is voor de totstandkoming van dit beleidsdocument gebruik gemaakt 
van diverse bronnen. 
Bovenal is de website van Movisie veelvuldig geraadpleegd. Movisie heeft als kennisinstituut 
voor sociale vraagstukken diverse publicaties binnen de kennisdossiers over de thema’s 
LHBTI-emancipatie, Inclusie en Diversiteit.

Om zo passend en respectvol mogelijk te schrijven is gebruik gemaakt van de Regenboog-
schrijfwijzer die gemeente Amsterdam heeft opgesteld. Deze bevat Regenboog taaltips en 
biedt daarmee een handreiking voor respectvolle en inclusieve communicatie.  
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