Regenboogplan 2015
Het Regenboogplan 2015 is een gezamenlijk document van COC Kennemerland, Gayhaarlem.nl en het Bureau Discriminatiezaken, en opgesteld in samenspraak met de
gemeente Haarlem. De in het Regenboogplan vastgelegde inzet is de praktische
uitwerking door de Regenboogpartners voor 2015 van het LHBT-emancipatiebeleid
zoals verwoord in het ‘Lokaal actieplan regenboogstad Haarlem 2015 – 2017’.

Inleiding
Van 2012 tot en met 2014 was Haarlem koplopergemeente. De gemeente heeft een aantal
partners in de stad gevraagd om het koploperbeleid vorm te geven en uit te voeren. De
samenwerking is goed verlopen en er is veel gedaan om de vergroting van acceptatie van
homoseksualiteit te realiseren.
Aangezien die acceptatie nog steeds niet volledig gerealiseerd is, heeft het Ministerie van
OCW besloten om koploperbeleid nog drie jaar voort te zetten onder dezelfde voorwaarden,
maar onder een andere naam: regenboogbeleid.
De gemeente Haarlem heeft zich daar opnieuw aan verbonden en dat geldt ook voor de
samenwerkingspartners: COC Kennemerland, Gay-Haarlem.nl en Bureau
Discriminatiezaken Kennemerland.
Deze samenwerkingspartners zijn in overleg tot een aantal plannen voor het jaar 2015
gekomen. Wij willen graag aansluiten bij een aantal bestaande evenementen in Haarlem om
mede daardoor ook andere instellingen in het maatschappelijk veld te betrekken bij het
vergroten van acceptatie van homoseksualiteit.
Niet alleen bij de partners, maar ook in de Haarlemse gemeenteraad wordt veel waarde
gehecht aan het geven van voorlichting aan jongeren. Het is zelfs een verplichting aan
scholen om voorlichting over homoseksualiteit en vergroting van begrip daarvoor op te
nemen in het curriculum. Zowel het COC als het Bureau Discriminatiezaken verzorgen
voorlichting, met name gastlessen op scholen, waarbij dit onderwerp aan de orde komt. In
tegenstelling tot de afgelopen drie jaren wordt in dit regenboogplan voor 2015 geen
onderdeel 'voorlichting' opgenomen en de reden daarvoor is dat het COC in 2015 separate
financiering hiervoor heeft verkregen. Het Bureau Discriminatiezaken financiert de
voorlichting vanuit andere middelen. In 2016 zal het COC voor financiering van de
voorlichtingslessen een beroep doen op de regenbooggelden indien mocht blijken dat er
geen separate financiering wordt toegekend voor dat jaar.
Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten die zullen worden ondernomen in 2015, met
daarbij genoemd de persoon of organisatie die daarvoor het aanspreekpunt is en het ervoor
begrote bedrag. Bureau Discriminatiezaken fungeert als budgethouder voor het gehele
beschikbare budget, zodat één organisatie het totaaloverzicht heeft en een eindafrekening
kan produceren.
De ene activiteit kan op dit moment al specifieker ingevuld worden dan de andere.
1.
Roze Salon
Naar aanleiding van het onderzoek naar de positie van roze ouderen, uitgevoerd in 2012, is
gestart met de Roze Salon. De behoefte om generatiegenoten te kunnen ontmoeten bleek

onder de geënquêteerden groot. Daarop is in februari 2013 de Roze Salon gestart, een
maandelijkse ontmoetingsplek voor homo- en biseksuele en lesbische ouderen. De Roze
Salon heeft ondermeer tot doel oudere lhbt's in een ongedwongen sfeer uit hun mogelijke
isolement te halen en een veilige omgeving te bieden. Deze generatiegenoten kunnen
ervaringen delen en sociale contacten leggen. In de eerste 18 maanden waren de
bezoekersaantallen groot en werd de Salon ook veel bezocht door inwoners uit
randgemeenten. Medio 2014 liep het bezoekersaantal wat terug en stabiliseerde op
gemiddeld tien (vaste) bezoekers.
De Roze Salon zal desondanks worden voortgezet en het bestaan zal via diverse media
onder de aandacht gebracht blijven worden. Mogelijk zal voor de Roze Salon in de tweede
helft van 2015 een andere opzet worden gekozen. Het blijft voor de initiatiefnemers een
uitdaging de doelgroep te bereiken. De ervaring heeft geleerd dat veel ouderen niet of
slechts beperkt gebruik maken van sociale media.
We hechten eraan om bij meerdere bijeenkomsten een inhoudelijk programma te
presenteren, variërend van een muzikaal optreden tot een lezing.
Gay-Haarlem.nl
€ 1.000,2.
Pink Panel
Discriminatie op grond van seksuele gerichtheid komt voor, ook in Haarlem. Het aantal
klachten dat bij het Bureau Discriminatiezaken (BD) wordt ingediend varieert, maar is altijd
het topje van de ijsberg. Om een reëler beeld van de ervaringen van lhbt's inzake veiligheid
en bejegening te hebben, heeft het BD jaren geleden het zogenoemde Pink Panel in het
leven geroepen. Dit is een digitaal onderzoek onder lhbt's dat vraagt naar gevoelens van
veiligheid om voor de eigen homoseksualiteit uit te komen op het werk, in de woonomgeving,
bij het uitgaan en het sporten en op een aantal wisselende terreinen. Door dit onderzoek
jaarlijks te houden, kunnen trends waargenomen worden. Doel is het regionaal monitoren
van het veiligheidsgevoel, intolerantie- en discriminatie-ervaringen van lhbt's.
Colleges van B&W, gemeenteraden en beleidsmakers van gemeentes en
belangenorganisaties worden aan de hand van de uitgebreide rapportage geïnformeerd en
geadviseerd. Ook de politie (factsheet voor wijkagenten) en instellingen voor
buurtbemiddeling worden geïnformeerd, met als doel het bewerkstelligen van bewustwording
dat het speelt en van meer sensitiviteit voor het onderwerp.
Daarnaast is gebleken dat lhbt's het Pink Panel ook zien als een medium waarop ze gehoord
worden en waar ze hun ervaringen kwijt kunnen, zonder daarover een klacht in te dienen of
aangifte bij de politie te doen.
Om het Pink Panel mogelijk te blijven maken, is besloten om middelen vanuit de
regenbooggelden beschikbaar te stellen. Het gaat voornamelijk om uren om de vragenlijst
samen te stellen, de enquête uit te zetten, de reacties te analyseren, de rapportage op te
stellen en de adviezen en aanbevelingen te verspreiden.
Het Pink Panel met de bijbehorende rapportage zal in de eerste helft van 2015 uitgevoerd
worden.
Bureau Discriminatiezaken
€ 5.000,3.
Multireligieuze viering
Zoals veel mensen zich nog wel herinneren was Haarlem in 2012 Haarlem Roze Stad.
Gedurende dat hele jaar is er een scala van activiteiten georganiseerd met als doel de
positie van homoseksuele mannen en vrouwen, biseksuelen en transgenders meer zichtbaar

te laten zijn. Met een keur aan Haarlemse organisaties en individuen is met grote inzet
gewerkt aan de uitvoering van al die plannen.
Daarbij hebben we getracht alle of in ieder geval zoveel mogelijk leefgebieden te bestrijken.
Een ervan betrof 'religie'. Uit onderzoek is gebleken dat in orthodoxe kringen altijd nog veel
weerstand bestaat tegen een van de norm afwijkende seksuele identiteit.
Op de roze zaterdag is er een multireligieuze viering gehouden in het hart van Haarlem, te
weten de Grote Bavo.
Deze viering was een overdonderend succes. De Bavokerk was afgeladen vol. Maar
belangrijker nog, Haarlem schreef geschiedenis met een interreligieuze viering.
Vertegenwoordigers uit verschillende grote levensbeschouwelijke stromingen spraken
openlijk hun begrip en/of steun uit voor de positie van lhbt's.
Het verdient aanbeveling een dergelijke multireligieuze viering te herhalen. Voor veel lhbt's is
openlijk uitgesproken steun vanuit hun religieuze gemeenschap van groot belang in hun
identiteitsontwikkeling en het gevoel erbij te horen.
Bureau Discriminatiezaken
€ 1.500,4.
Sport
Homoseksualiteit/seksuele diversiteit is in de sport, althans een aantal sporten, en met name
teamsporten, vaak nog een taboe. Meer dan een kwart van de lhbt's is op de sportvereniging
niet open over hun homoseksualiteit. We willen hier daarom veel aandacht aan besteden.
Een lhbt-sporter moet zich veilig kunnen voelen om uit te komen voor zijn seksuele
geaardheid en moet zichtbaar kunnen zijn als lhbt-er als hij of zij dat wil. Ook de wethouder
van sport in Haarlem, de heer Snoek, ondersteunt dit en in de ‘Agenda voor de Sport 2015 –
2019’ komt het onderwerp expliciet aan de orde.
Een aantal jaren geleden heeft het BD de "verklaring gelijke behandeling in de sport"
opgesteld. In verschillende regio's in Kennemerland is de verklaring ondertekend door circa
veertig sportverenigingen. De regenboogorganisaties willen in afstemming met de gemeente
evalueren wat de verenigingen vervolgens hebben gedaan om de verklaring daadwerkelijk te
implementeren en op welke wijze de verklaring is ingebed binnen de sportvereniging.
Onderzocht zal worden of er binnen de sportverenigingen vertrouwenspersonen zijn bij wie
een lhbt-sporter eventueel terecht kan.
Daarnaast willen we nog meer verenigingen benaderen om de verklaring te tekenen en
ermee aan de slag te gaan. Het streven is om 50 sportorganisaties in 2015 actief te
benaderen. Mogelijk zullen daarbij sportvereningingen worden betrokken die eerder al de
verklaring hebben ondertekend. Onder meer zullen SportSupport Kennemerland en
buurtsportcoaches betrokken worden om hier gezamenlijk in op te trekken.
Doel van al deze activiteiten is de acceptatie van lhbt's binnen de sport te bevorderen.
Op het Haarlemse sportgala dat in het najaar plaatsvindt, zullen de resultaten van dit eerste
jaar gepresenteerd worden.
COC Kennemerland
€ 7.000,5.
Roze multicultureel
In 2012 heeft een onderzoek plaatsgevonden onder Haarlemse lesbische, homo- en
biseksuele jongeren van allochtone en autochtone komaf. Het ging om diepte-interviews
waarin gesproken werd over hun gevoelens en hoe de jongeren daarmee omgingen in hun
relaties met ouders en familie en verdere omgeving. Veel jongeren worstelen met hun
gevoelens en verbergen die, zodat een aantal van hen een dubbelleven leidt. De uitkomsten
van het onderzoek hebben geleid tot voorlichtingsactiviteiten aan met name
jongerenwerkers, mensen uit het onderwijs en ouders. Deze waren er op gericht om meer

begrip te bewerkstelligen zodat de jongeren zich veiliger voelen om voor hun gevoelens uit te
komen. Ook in 2015 willen we op dit terrein een aantal activiteiten organiseren. Zo zal er een
vervolg komen op de eerste expertmeeting voor jongerenwerkers en docenten en willen we
met allochtone vrouwengroepen, al dan niet verbonden aan moskeeën, in gesprek gaan om
bij hen meer begrip te realiseren, omdat zij in een familie vaak een voortrekkersrol spelen en
een vertrouwenspersoon zijn voor kinderen die homoseksuele gevoelens hebben..
Bureau Discriminatiezaken
€ 500,6.
Culturele evenementen
De samenwerkende regenboogorganisaties streven er al meer jaren naar in Haarlem lhbt's
op een natuurlijke wijze zichtbaar te maken en te houden bij ‘het grote publiek’. Dit is geheel
in lijn met Haarlem als Regenboogstad. Culturele evenementen bieden daarvoor een
uitstekende gelegenheid. Naar voorbeeld van steden als Nijmegen (Roze Woensdag),
Tilburg (Roze Maandag) en Alkmaar (Roze Week) gaan de regenboogpartners aanhaken bij
reeds bestaande culturele evenementen in Haarlem. Daarbij bevorderen zij de zichtbaarheid
en geven ze blijvend vorm en inhoud aan het permanente proces van integratie van lhbt’s.
Roze Korenlint
Jaarlijks zijn in september de open monumentendagen in Nederland. Haarlem verbindt daar
altijd een korenlint aan, omdat er in Haarlem veel koren zijn. Op bijzondere plekken,
waaronder monumenten, treden de koren op. Hierbij gaan de regenboogpartners aansluiten
en roze koren vragen om aan het korenlint deel te nemen. In de algemene publiciteit van dit
evenement draaien de regenboogpartners met dit Roze Korenlint mee.
Gay-Haarlem.nl
€ 500,Roze Kunstlijn
Het eerste weekend van november is het Kunstlijn in Haarlem. Talloze galeries, musea,
ateliers en andere plekken stellen kunst ten toon. Al eerder in 2013 is hier op particulier
initiatief op ingehaakt door LHBT kunstenaars een eigen plek te geven en daar gezamenlijk
hun werken te presenteren. Die eerste Roze Kunstlijn werd druk bezocht en was een groot
succes. Jaarlijks zullen voortaan de regenboogorganisaties in samenwerking met diverse
particulieren met de Roze Kunstlijn aansluiten bij de Kunstlijn Haarlem, te beginnen in 2015.
Gay-Haarlem.nl
€ 2.000,7.
Coming out dag
11 oktober is de nationale coming out dag. In de afgelopen paar jaar is daar ook in Haarlem
uitgebreide aandacht voor geweest, onder andere door op het stadhuis een regenboogvlag
te hijsen. De regenboogorganisaties willen met een inhoudelijke bijeenkomst op comingoutdag de sociale acceptatie van lhbt's bevorderen. Voor deze bijeenkomst zullen
verschillende sprekers worden uitgenodigd. Het thema van de bijeenkomst zal nog worden
bepaald.
Om ook de zichtbaarheid van de lhbt-doelgroep te vergroten en daarmee aandacht te vragen
voor sociale acceptatie zal ook een tentoonstelling worden georganiseerd. Tevens zal in
afstemming met de gemeente, met name de wethouder, bij sportclubs en scholen worden
gevraagd om de regenboogvlag te hijsen.
COC Kennemerland
€ 2.500,-
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