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Vooraf
Het bespreken van seksualiteit is niet altijd gemakkelijk, laat staan het bespreken van homoseksualiteit.
Er zijn nog veel vooroordelen, ook onder mensen met
een verstandelijke beperking zelf. Deze vooroordelen
en homo-negativiteit maken het extra moeilijk voor
deze doelgroep om uit ‘de kast’ te komen en zich
veilig en welkom te voelen. Door middel van dit themanummer willen wij hier extra aandacht aan geven.
De zorgvragen van homoseksuele mensen met een
beperking verschillen nauwelijks van die van heteroseksuelen. Uit onderzoek blijkt dat veel begeleiders
handelingsverlegen zijn en wachten
tot de cliënt er zelf mee komt. De
omstandigheden waarin deze cliënIn Oost-Gelderland
ten verkeren vraagt echter een proondersteunt en begeleidt
actieve houding van de begeleiding
De Lichtenvoorde mensen
en hun omgeving. Het ontbreekt
van jong tot oud in wonen,
ook aan kennis en informatie over
werken en vrije tijd. Of zij
homoseksualiteit bij de instellingen
een verstandelijke beperking,
en in de opleidingen. Dit voorjaar
ontwikkelingsachterstand
heeft een studente van de HAN een
of autisme spectrum
onderzoek binnen De Lichtenvoorde
stoornis hebben. Omdat
gedaan naar de begeleiding aan
iedereen zijn eigen leven
deze cliënten. Haar conclusies en
heeft, ondersteunt De
aanbevelingen hebben we onder
Lichtenvoorde waar nodig.
andere in dit boekje verwerkt.
Kijk voor meer informatie op
www.delichtenvoorde.nl of
Tevens zijn we benaderd door het
www.delichtenvoorde.com
COC om mee te werken aan een

pilot om de toegankelijkheid en de begeleiding van
homoseksuelen in de verstandelijk gehandicaptenzorg
te verbeteren. Door deze pilot zijn we ons bewuster
geworden van de aanwezigheid en begeleiding van
deze groep cliënten binnen De Lichtenvoorde. Dat
heeft er toe geleid dat we, na een audit door de KIWA,
als eerste zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking in het bezit zijn van het keurmerk
‘De Roze Loper’. Maar het behalen van ‘De Roze Loper’
vrijwaart ons niet van een extra inspanning in de begeleiding aan deze groep. Ze zijn net als iedereen welkom
in onze organisatie en we verplichten ons hen de juiste
begeleiding en aandacht te geven als aan ieder ander.
Dit boekje is het derde in een reeks. Themaboekje
één gaat over het beleid van De Lichtenvoorde op het
gebied van seksualiteit. Themaboekje twee is een
verdere verdieping en geeft veel actuele informatie.
Er is veel vraag naar onze themaboekjes, veelal ingegeven door bijvoorbeeld het verschijnen van het rapport: Beperkt weerbaar; een onderzoek naar seksueel
geweld en, meer actueel, het rapport: Omringd door
zorg, toch niet veilig van de commissie Samson.
Ik wens u veel leesplezier en ik hoop dat dit boekje
bijdraagt aan betere toegankelijkheid in de samenleving voor homoseksuele cliënten met een verstandelijke beperking.
Anton Stoltenborg
clustermanager De Lichtenvoorde en voorzitter
werkgroep PSM
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Dit derde themaboekje van De Lichtenvoorde gaat over begeleiding aan mensen met een verstandelijk beperking
die homoseksueel zijn of seksueel divers. Er is nog weinig bekend over deze doelgroep. Homo’s en lesbo’s met
een verstandelijke beperking maken deel uit van een ‘dubbele minderheid’, ze zijn zowel verstandelijke beperkt
als homoseksueel.
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Een andere vraag

Bij De Lichtenvoorde is veel aandacht voor seksualiteit in het algemeen. Er is een beleid uitgeschreven
en de medewerkers weten hoe zij het beleid naar de
praktijk kunnen vertalen. Zo wordt er met een zorgplan gewerkt waarin seksualiteit wordt genoemd en
er wordt gewerkt met een hermeneutisch cirkel. Dit
instrument is een hulpmiddel om het niveau van cliënten goed in beeld te krijgen. Door samen met collega’s
dit instrument in te vullen, krijg je een totaalbeeld
van de cliënt en kun je beter inspelen op gedrag en
de hulpvragen van cliënten. Medewerkers krijgen een
basistraining seksualiteit en voor een bepaalde groep
medewerkers (taakhouders) is er een verdiepingscursus seksualiteit. Het thema seksualiteit wordt
uitvoerig besproken in de teams, met cliënten en is
volledig ingebed in de structuur van de organisatie.
Desondanks ontstonden er vragen op het gebied van
homoseksualiteit en seksuele diversiteit. Wat heeft
De Lichtenvoorde op dit gebied geregeld, is het
bespreekbaar door begeleiding en om hoeveel cliënten
gaat het eigenlijk? Voldoende reden om onderzoek te
doen en te kijken of ook dit thema ingepast kan worden in het beleid van de organisatie.

De vergeten doelgroep

Themaboekje

Mensen met een verstandelijke beperking én homoseksualiteit geven zelf aan een ‘vergeten doelgroep’
te zijn. Er is erg weinig aandacht voor hen en er wordt
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weinig over gesproken. Zij vinden het moeilijk om voor
hun homoseksualiteit uit te komen. Het ontbreekt
begeleiders in de zorg aan de kennis en vaardigheden om cliënten daarmee te helpen. Homoseksuelen
met een beperking ervaren het als extra moeilijk om
geaccepteerd te worden. Of zij worden als afwijkend
gezien omdat zij homo zijn, of zij worden buitengesloten omdat zij een beperking hebben. Dit ervaren zij als
vervelend. Zo zijn er bijvoorbeeld voor hen ook
weinig gelegenheden om naar toe te gaan.

Wat is seksualiteit

Als je met elkaar over seksualiteit praat, is het van
belang te praten over hetzelfde. Een algemeen geformuleerde definitie waar wij ons goed in kunnen vinden
is de volgende. Seksualiteit gaat over het uiten van
gevoelens en gebaren om het fijn voor jezelf of samen
met een ander te hebben. Het is een wezenlijk onderdeel van het leven van ieder mens en daarmee dus een
recht van iedereen. Seksualiteit kan zich ontwikkelen
als de volgende basisbehoeften van de mens aan bod
komen: intimiteit, de behoefte aan contact, plezier,
mogelijkheid om je emotioneel te uiten, tederheid en
liefde.1]
Hieruit volgt dat een seksuele uiting veel meer is
dan de erotiek van een seksuele handeling. Iedereen
heeft het recht zijn of haar seksualiteit te uiten door
te communiceren, contact te maken, door een emotionele uiting en via de liefde. Seksualiteit gaat over
praten, strelen, elkaar (hand in hand) vasthouden,
samen baden, zoenen of geslachtsgemeenschap.
Maar ook zelfbevrediging of je mooi opmaken of aankleden zijn een uiting van je eigen seksualiteit.

1]

Dus hetero, homo of biseksueel kunnen zijn. Ieder
mens heeft vanaf zijn geboorte ook recht op seksuele
voorlichting. Bij een seksueel gezond leven hoort het
voorkomen of genezen van ziekten, zorgen of seksuele problemen.

Op respectvolle wijze
De visie van De Lichtenvoorde gaat uit van volwaardig burgerschap van mensen met een verstandelijke
beperking. Deze visie is gebaseerd op waarden en
normen die in de samenleving gelden. Dit betekent
dat het uiteindelijke doel ten aanzien van seksualiteit is dat iedere cliënt zo ‘volwaardig mogelijk’ zijn
seksualiteit kan beleven. Dit betekent echter niet dat
elke cliënt alles moet weten en ervaren ten aanzien
van seksualiteit. Iedere cliënt heeft er recht op dat
er zorgvuldig wordt gekeken naar zijn wensen, mogelijkheden en beperkingen. Het uitgangspunt voor ons
beleid is dat iedereen recht heeft op een gewenste,
prettige en veilige intimiteit, lichaamsbeleving en
seksualiteit. Ook vinden wij dat er verschillende
gelijkwaardige mogelijkheden zijn voor seksuele ontwikkeling en beleving. En tenslotte vinden wij dat
seksualiteit niet gebonden is aan huwelijk en voortplanting.

Uit Intimiteit, lichaamsbeleving & seksualiteit. De Lichtenvoorde juni 2008.
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Seksuele verscheidenheid
Wanneer een jeugdige zich bewust wordt van zijn of
haar eigen seksualiteit, kan dit leiden tot bepaalde
emoties en/of vragen. Ook opvoeders kunnen vragen
hebben op dit terrein. Het is van belang dat zowel
jeugdigen als opvoeders hiervoor terecht kunnen bij
bijvoorbeeld een Centrum voor jeugd en Gezin (CjG).
Dit geldt uiteraard niet alleen voor heteroseksuele
jeugdigen. juist ook voor homoseksuele, lesbische en
biseksuele jeugdigen en hun opvoeders is het belangrijk dat zij op een laagdrempelige en vertrouwde plek
hun vragen kunnen stellen en eventuele problemen
kunnen aankaarten. Seksuele diversiteit is nog niet in
alle geledingen van de samenleving vanzelfsprekend.
Extra aandacht voor dit thema en voor deze jeugdigen
en hun opvoeders is daarom nodig. Ook de Tweede
Kamer heeft het belang voor laagdrempelig advies
en hulp voor deze doelgroep onderstreept. Daarnaast
geeft ‘Het Verdrag inzake de rechten van het kind’2]
richtlijnen over het omgaan met seksuele diversiteit.
Opgroeien betekent jezelf ontwikkelen. Verliefd worden, daten, verkering krijgen en relaties aangaan
horen daar uiteraard bij. Dit proces gaat vaak gepaard
met de nodige vragen en soms zelfs met ernstige problemen of conflicten in het gezin, op school of met
vrienden. Dit geldt des te meer voor jeugdigen die ont-

2]
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dekken dat ze homoseksuele, lesbische of biseksuele
gevoelens hebben. Hun positie is kwetsbaar omdat
deze seksuele diversiteit nog geen vanzelfsprekendheid is in onze samenleving.

Om hoeveel jeugdigen gaat het?
Omdat veel jeugdigen nog niet openlijk spreken over
homo-, lesbische of biseksuele gevoelens, is het
moeilijk aan te geven om hoeveel jeugdigen het
precies gaat. Wel weten we, op basis van onderzoek
dat tenminste 5% van de volwassen vrouwen zich
lesbisch- of biseksueel noemt en seksuele contacten
of relaties heeft (gehad) met één of meer seksegenoten. Dit geldt voor 6% van de volwassen mannen. Deze
percentages zijn voor de vrouwen door de jaren heen
flink gestegen. Van deze 5 of 6 % zijn naar schatting
in Nederland tussen de tien- en twintigduizend mannen en vrouwen met een verstandelijke beperking en
homoseksuele gevoelens. Te verwachten is dat onder
de hedendaagse meisjes dus meer meisjes zullen zijn
die uitgroeien tot volwassen lesbische of biseksuele
vrouwen. Veel jeugdigen met homoseksuele, lesbische
of biseksuele gevoelens ontdekken deze gevoelens
tussen hun elfde en achttiende levensjaar. Zo is op
een website voor homoseksuele jongeren te lezen dat
31% van de leden op hun vijftiende jaar open is over
zijn of haar homo-, lesbische of biseksuele gevoelens.

Het Verdrag inzake de rechten van het kind is gebaseerd op de Universele verklaring van de rechten van de mens. Het werd
aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 november 1989 en werd van kracht op 2 september
1990, na ratificatie door 20 lidstaten. Het wordt meestal het Kinderrechtenverdrag genoemd. In het verdrag wordt onder een
kind verstaan, ieder mens jonger dan 18 jaar, tenzij volgens het op het kind van toepassing zijnde recht de meerderjarigheid
eerder bereikt wordt. Zie artikel 19 en 34 die gaan over het beschermen tegen misbruik.
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Omdat veel jeugdigen nog niet openlijk
spreken over homo-, lesbische of
biseksuele gevoelens, is het moeilijk
aan te geven om hoeveel jeugdigen
het precies gaat.

Seksuele voorkeuren en seksuele diversiteit

Seksuele diversiteit en genderidentiteit

Seksuele voorkeur en seksuele diversiteit zijn twee
verschillende termen met verschillende betekenissen.
De term seksuele voorkeur heeft te maken met of je
op mannen, vrouwen of op allebei valt. Travestie en
transseksualiteit vallen onder seksuele diversiteit.
In de puberteit begin je meestal te fantaseren over
iemand die je leuk vindt. Dat kan een jongen of een
meisje zijn. De meeste jongeren komen er tussen hun
veertiende en zeventiende achter wat hun seksuele
voorkeur is.

Seksuele diversiteit heeft te maken met de verschillen in de beleving van de genderidentiteit. Ook
transseksualiteit en travestie vallen onder seksuele
diversiteit. Genderidentiteit is de beleving man of
vrouw te zijn. Dit hoeft niet overeen te komen met
het werkelijke geslacht. Het komt voor dat iemand
twijfels heeft over zijn of haar genderidentiteit. Het
is bij hen nog niet duidelijk of medische of cosmetische ingrepen wenselijk zijn. Personen die dit aangaat
zullen vaak via travestie tot de ontdekking komen of
zij van geslacht willen veranderen. Genderdysforie,
ook wel genderidentiteitsstoornis genoemd, wordt
vaak al op jonge leeftijd ontdekt. Bij deze aangeboren psychische aandoening voelt een jongen zich een
meisje en voelt een meisje zich een jongen. Als iemand
daadwerkelijk door middel van operaties van geslacht
wil veranderen, is hij transseksueel.

Om passende keuzes te kunnen maken, is het belangrijk dat de diverse mogelijkheden bekend zijn èn dat
mensen inzicht hebben in hoe deze aansluiten op hun
eigen gevoelens, wensen en behoeften. De verschillende vormen op het gebied van seksualiteit komen
niet allemaal en zeker niet evenredig aan bod in
onze huidige media. Hier komt met name één vorm
en één smaak naar voren: stoere macho man neemt
(op allerlei wijzen) gewillige ondergeschikte vrouw.
Dit eenzijdige beeld zien zij vele malen: in videoclips,
films, series, foto’s en games - allemaal gemakkelijk
beschikbaar via internet. Uit deze media lijkt er een
duidelijke norm (hetero) op het gebied van seksualiteit te zijn!

Themaboekje
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Zoals iedereen;
huisje, boompje, beestje
In een leuk, klein appartement in Eibergen woont Arnoud. Arnoud is 31 jaar, komt uit Enschede en is schilder van
beroep. Via het UWV heeft hij een opleiding daarvoor kunnen volgen. Hij heeft voor kleine bedrijfjes en bij particulieren
gewerkt. Momenteel heeft hij door de economische crisis geen werk. Hij heeft altijd veel gewerkt en wil ook na zijn
ziekenhuisopname zeker weer aan het werk. Arnoud heeft genderdysforie, hij heeft het gevoel van het andere geslacht
te willen zijn.

Als kind trok ik ook veel meer op met jongens. Met poppen speelde ik niet, die gooide ik in de prullenbak. Maar
ik wilde bijvoorbeeld ook niet een zwempak aan met
zwemles. Een zwembroek was voldoende. Ik denk dat
een hoop mensen mij zagen als een wat ‘jongensachtig’
meisje. Dit tot ergernis van mijn ouders. Dit was een
moeilijke periode. Ik wist niet zo goed meer wie ik was
en wat ik was. Ik viel niet op jongens, dat was voor mij
wel heel helder. Op school werd ik veel gepest. Ik viel ook
buiten de groep. Maar ik deed er ook niet zoveel moeite

voor om erbij te horen. Ik was wel altijd de pispaal. Ik
zat veel binnen en kon mij goed vermaken. In zo’n periode
ga je je als meisje gedragen, omdat de buitenwereld dat
verwacht. En eigenlijk ben je continu aan het vechten, letterlijk sla je op de vlucht. Althans dat heb ik gedaan met
als gevolg van de ene crisisopvang naar de andere. Al die
tijd heb ik ook geen hulp gekregen.
Mijn ouders wilden er weinig van weten. Mijn moeder
heeft het nu geaccepteerd, mijn vader heeft het er veel
moeilijker mee. Het geloof heeft hier ook mee te maken.
Hij kwam dan bijvoorbeeld met Bijbelteksten en citaten
over dat je als vrouw zo geschapen bent. Ik had dan
vaak een andere tekst dat je bijvoorbeeld ook gelukkig
met jezelf moet zijn. Ik denk dat mijn moeder niet zo
goed weet wat alles inhoudt, mijn vader wel. Hij zal het
waarschijnlijk nooit accepteren, maar kan het nu ook niet
meer tegenhouden. Ik snap wel dat hij het er moeilijk mee
heeft en probeer me in hem te verplaatsen. We hebben
wel contact maar niet zoveel. Soms, zeker als hij boos
is, noemt hij me bij mijn meisjesnaam. Dat is kwetsend.
Ik heb ook nog een oudere broer, die heeft wel eens aan
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‘Ik ben geboren als meisje, maar heb heel lang het gevoel
gehad in een verkeerd lichaam te zitten. Ik was 17 jaar
toen ik op televisie iets zag over genderdysforie. Ik kwam
er toen achter dat wat ik had ook een naam heeft. Het
gevoel en de gedachtegang waren heel herkenbaar, ik kon
er eigenlijk wel van janken. Ik had ook wel tegenstrijdige
gevoelens, dit kan toch eigenlijk niet. Je wordt geboren
als een meisje of als een jongen en daar moet je het mee
doen. Ik verkeerde in een ontkenningsfase. Al gauw was
voor mij duidelijk dat ik eigenlijk een jongen ben en geen
meisje.

mij gevraagd (toen nog als meisje) of ik lesbisch was. Ik
heb hem verteld dat ik liever een jongen zou zijn en dat ik
mij wilde laten ‘ombouwen’ (transformeren is het woord,
maar dat klinkt zo technisch, net of je een robot bent). Hij
reageerde erg goed met de opmerking; goh had dat eerder
gezegd dan had ik vroeger met je kunnen voetballen. Hij
steunt mij volledig en staat erachter. Hij probeert ook
mijn ouders mee te krijgen. Dat doet mij goed.
In 2003 verbleef ik in een nachtopvang voor drugs- en
alcoholverslaafden in Amsterdam. Dit is een omkeerpunt
voor mij geweest. Daar werkte op dat moment iemand die
mij vroeg wat ik hier eigenlijk kwam doen omdat ik geen
verslaving had. Met haar heb ik de eerste keer kunnen
praten over dat ik, als meisje, eigenlijk een jongen zou
moeten zijn. Wij hebben contact opgenomen met MEE en
daar is alles mee begonnen. Er is gezocht voor een andere
opvang en ik kwam terecht bij de Noodopvang van De
Lichtenvoorde in Zeddam. Ik had ook zo langzamerhand
genoeg van mijn zwervend bestaan en wilde zekerheid.
Ik heb gelijk van het begin af aangegeven dat ik in het
verkeerde lichaam zat en daar wat aan wilde doen. Op
het moment dat ik daar duidelijk voor uitkwam, werd ik
ook sterker. Ik wil zijn wie ik wil zijn! De Lichtenvoorde
heeft dat van het begin af aan geaccepteerd en mij hierin
verder begeleidt.
In eerste instantie heb ik er voor gekozen om in het
Noodtel alle andere zaken goed te regelen. Zij hebben
samen met mij de financiën op orde gebracht, ik heb een
opleiding tot schilder gevolgd en er is meer structuur in
mijn leven gekomen. Dit was belangrijk, omdat ik anders
Themaboekje
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geen ruimte had om te werken aan mijn grote wens om te
gaan leven als man.
Ik heb contact gelegd met de VU Amsterdam en mijn verhaal verteld. Je krijgt daar eerst een intake en daarna een
half jaar gesprekken met een psycholoog die je eigenlijk
moet overtuigen dat je echt van geslacht wilt veranderen.
Je leven wordt binnenstebuiten gekeerd. Maar dat is ook
wel goed. Ik vertelde bijvoorbeeld over het zwempak, dat
ik mijn haar kort wilde en de onrust in mijn leven. Heel
belangrijk voor hun was ook dat je alles verder op orde
hebt in je leven. Na een half jaar besloot de VU dat ik in
aanmerking kwam voor deze geslachtsverandering.
De eerste stap is dat je hormonen krijgt. Hierdoor gaan
er al wel dingen veranderen. Zo krijg je baardgroei en een
zwaardere stem. De tweede stap is dat je zo’n jaar tot
anderhalf jaar als man gaat leven, ze noemen dit de real
life test. In deze periode maak je ook overal bekend waar
je mee bezig bent. Dit was voor mij de bevestiging, ik heb
gelijk en ben niet gek. En hoe vaker ik naar de VU ging,
hoe losser en opener ik werd. Als meisje had ik een muur
om me heen gebouwd, dat kon ik nu allemaal loslaten.
Ik heb ook nooit een moment getwijfeld. In de derde
stap gaan ze je uiteindelijk helemaal ‘ombouwen’, fysiek
wordt ik dan ook helemaal een man. Ik heb mijn borsten
laten verwijderen en later mijn baarmoeder en eierstokken. Dit was nodig, omdat je anders geen geslachtsverandering in de officiële documenten kon krijgen. Dat heb
ik inmiddels wel, er staat een M in! Daar ben ik wel blij
mee. Tijdens de volgende operatie gaan ze mijn vagina
dichtmaken en later volgt dan nog een operatie dat ik een

mannelijk geslachtsdeel krijg. Dan is alles zoals het moet
zijn. Dan klopt mijn zelfbeeld ook weer. Ik voel me een
man en ben een man! Normaal gaat zo’n traject wel sneller, bij mij heeft het extreem lang geduurd, o.a. ook door
mijn opleiding die ik tussentijds heb gedaan. Van de 100
mensen die een geslachtsverandering ondergaan krijgt 5%
spijt. Dat kan ik mij niet voorstellen, dat hebben ze dan
toch ook al eerder gehad?

herkenbaar vindt en dezelfde stappen gaat zetten. Ik had
twee keuzes. Ik kon kiezen om een meisje te blijven en
een ellendig leven te hebben of hulp zoeken en een man te
worden met alles wat daar bij hoort. Ik ben degene
geworden die ik wil zijn en ik heb voor het
laatste gekozen.’

Ik heb al meer dan een jaar een vriendin, wij hebben
elkaar leren kennen op het Noodtel. Na de operatie ga
ik bij haar herstellen. Dat is ook een beetje een test,
we willen gaan samenwonen. Het liefst in Eibergen of
Borculo, leven met elkaar en ons gezin. Want wij willen
ook kinderen. Zoals iedereen; een huisje, een boompje,
beestje. Een stabiel leven leiden, daar zal ik nog wel hulp
bij nodig hebben, met name met de financiën. Ook zal ik
misschien nog wat vaker nee moeten zeggen, anders gaat
het ten koste van mezelf.
Ik wil graag mijn verhaal vertellen, omdat er een taboe
op dit onderwerp ligt. Al wordt het wel beter. Ik vind het
belangrijk dat mensen weten wie ik ben. Zelf (van binnen) ben ik niet zo veranderd. En dat wil ik graag doorgeven. Er hoeft maar één iemand te zijn die dit verhaal ook
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Ik heb van andere mensen nooit echt negatieve reacties
gehad. Ook niet op mijn werk. Op een gegeven moment
dacht ik wel; ik hoef dit niet meer uit te leggen. Ik ben een
man, ik ben Arnoud en ik ben wie ik ben! Als ik nu die
jongens van school tegen kom zeggen ze allemaal; logisch
toch dat je een jongen bent!

Homoseksualiteit op school 3]
Uit de monitor Steeds gewoner, nooit gewoon.
Acceptatie van homoseksualiteit in Nederland (juni
2010) van het Sociaal Cultureel Platform blijkt dat
bijna een derde van de leerlingen in het voortgezet
onderwijs denkt dat een homoseksuele leerling op
school niet open kan zijn over zijn of haar seksuele voorkeur. Van de homoseksuele leerlingen in het
voortgezet onderwijs vindt volgens de monitor van
het SCP bijna een kwart het schoolklimaat homoonvriendelijk. Uit onderzoek kwam naar voren dat
het vervolgonderwijs als homo-vriendelijker wordt
ervaren dan het voortgezet onderwijs. Homojongeren
die een vervolgopleiding volgen, rapporteerden in het
onderzoek hoe zij de homo-vriendelijkheid van hun
middelbare school hebben ervaren. Zij gaven anderhalf
keer zo vaak aan dat er op hun middelbare school een
homo-onvriendelijk klimaat was, in vergelijking met
homoseksuele jongeren die op dit moment op de middelbare school zitten.
DOCENTEN
Ook homoseksuele docenten zijn kwetsbaar voor
pesten en intimidatie. De manier waarop op scholen over homoseksualiteit wordt gesproken, is een
belangrijk indicator voor de veiligheid op scholen.
VOORLICHTING
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) heeft scholen ondersteund in het
bespreekbaar maken van seksuele diversiteit en
het tegengaan van homodiscriminatie. Zo is er een
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handreiking over de sociale acceptatie gestuurd
naar de scholen en heeft OCW steun verleend aan
de Hetero- en Homo Onderwijsalliantie en de Gayand-Straight scholen van het COC en de jongerencampagne van de Nederlandse jeugdraad (NjR). De
lokale voorlichting op scholen is versterkt en in
de veiligheidsmonitor onderwijs wordt aandacht
besteed aan seksuele diversiteit en homodiscriminatie. De monitor beschrijft hoe jeugdigen tegen
homoseksualiteit aankijken. De volgende punten
komen hierin naar voren:
• Ruim vier op de tien groep-8 leerlingen en vijf op
de tien leerlingen uit het voortgezet onderwijs
vinden het vies als jongens met elkaar zoenen.
Het wordt als minder aanstootgevend ervaren
als twee meisjes met elkaar zoenen. Zoenende
hetero’s worden meestal niet vies gevonden.
• Homoseksualiteit onder jongens wordt over het
algemeen minder geaccepteerd dan onder meisjes.
• In het basisonderwijs staan leerlingen negatiever
tegenover homoseksualiteit dan in het voortgezet onderwijs.
• Autochtone scholieren staan minder negatief
tegenover homoseksualiteit dan scholieren van
niet-westerse afkomst.
• Scholieren van hogere onderwijsniveaus staan
minder negatief tegenover homoseksualiteit dan
scholieren van lagere onderwijsniveaus.

De volgende gegevens hebben allemaal betrekking op jeugdigen zonder verstandelijke beperking.

Onderzoeken bevestigen het beeld van Nederland
als een homotolerant land. De meeste mensen in
Nederland hebben geen (grote) problemen met homoseksualiteit, biseksualiteit en seksuele diversiteit. Zij
vinden dat ieder vrij is om zijn of haar eigen leven zo in
te richten als hij of zij zelf wil, ook homo’s, lesbiennes en biseksuelen. Sommigen schrikken echter wel
als blijkt dat een vriend(in), buur of collega homo- of
biseksueel blijkt te zijn; ze weten zich (even) geen
houding te geven. De meeste problemen doen zich voor
als hun eigen kind of een andere nauw verwante zoals
een broer of zus, homo of biseksueel blijkt te zijn.
Hierbij speelt angst voor het oordeel van de omgeving,
zoals buurtgenoten en andere familieleden, vaak een
grote rol. Na verloop van tijd wennen de meeste mensen echter aan het idee dat iemand homo, lesbisch
of biseksueel is. De groep die negatief scoort op
algemene uitspraken over homoseksualiteit ligt vanaf
de jaren tachtig op ongeveer 5%. Deze groep mensen
vindt heteroseksualiteit de enige juiste seksuele voorkeur. Homoseksualiteit, lesbische seksualiteit en seksuele diversiteit worden door hen niet geaccepteerd.

Soorten van vervelend gedrag
Roddelen
Irritante aandacht voor privé-leven
Beledigende grappen over privé-leven
Ongevraagde opmerkingen over uiterlijk

Verschillende factoren zijn van invloed op een negatieve houding ten aanzien van seksuele diversiteit. Zo
hebben jeugdigen meer moeite met seksuele diversiteit dan volwassenen en mannen hebben meer moeite
met seksuele diversiteit dan vrouwen. Ook streng
religieuzen hebben meer moeite met seksuele diversiteit dan anderen. Daarnaast is te zien dat mensen
die zelf geen homo’s, lesbiennes en biseksuelen kennen in het algemeen negatiever staan ten opzichte
van seksuele diversiteit. Ook weten we dat mensen
die een autoritaire instelling hebben, die uitgaan
van hiërarchische familieverhoudingen en/of die een
traditionele kijk hebben op rolpatronen voor mannen
en vrouwen meestal negatiever tegenover seksuele
diversiteit staan.4]

negatieve ervaringen
Ervaringen van homoseksuelen omvatten soms ernstige gevallen van openlijke discriminatie. De meeste
homoseksuelen proberen die risico’s te vermijden door
zich niet zo openlijk op te stellen. Onder docenten is
onderzoek naar hun ervaringen gedaan (zie tabel).5]

Mannen
Homo
77%
52%
44%
52%

Hetero
51%
18%
8%
25%

Vrouwen
Lesbisch
83%
22%
22%
52%

Hetero
53%
3%
3%
25%

4]

Bron: www.samenwerkenvoordejeugd.nl/.../Aandacht_voor_seksuele_diversiteit in het Centrum voor jeugd en Gezin 2010.
En www.homolesbiopschool.nl/ overzicht-module-seksuele-diversiteit

5]

Bron: Handreiking Wmo en Seksuele Diversiteit door Peter Dankmeijer en judith Schuyf. Ministerie van VWS 2006.
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Acceptatie homoseksualiteit in nederland

Ik leef zelf niet zo opvallend!
Midden in een woonwijk in Doetinchem staat een leuke eengezinswoning. Hier woont Raymond. Raymond is een
jonge man van 28 jaar, hij woont momenteel nog alleen en werkt als vrijwilliger in een Theeschenkerij en in een
verzorgingshuis. Hij heeft ook gewerkt voor de LFB*, op dit moment werkt hij daar wat minder. Ook werkt hij
regelmatig mee aan ‘denktanks’ van de LFB en is hij betrokken bij de website www.zonder stempel’ een website
over homoseksualiteit van de LFB en het COC. Daarnaast sport hij en is supporter van voetbalclub de Graafschap.
Raymond heeft een verstandelijke beperking en is homo.

‘Ik heb een vaste vriend en wij kennen elkaar al zo’n
acht of negen jaar, pas het laatste jaar hebben wij een
relatie. Mijn vriend woont ook in Doetinchem en wordt
begeleid door een andere zorginstelling. In januari gaan
we samenwonen in dit huis. Dat is best wel spannend.
Het zal ook wel wennen zijn, ik ben nu altijd alleen. Wij
hebben al afgesproken dat we boven een aparte kamer
gaan maken, zodat iemand zich even kan terugtrekken.
Mijn vriend vindt dat we allebei onze eigen dingen moeten
blijven doen. Zo houd ik meer van voetballen, hij wat
minder.
Toen ik 19 jaar was, heb ik voor het eerst aan iemand
verteld dat ik meer op jongens viel. Dat was op mijn
werk, het Grand Café in Doesburg. Ik heb daarvoor wel
vriendinnen gehad, maar vanaf een jaar of 15 was ik
heel erg aan het zoeken. Ik denk eigenlijk dat ik
allang wist dat ik meer op jongens viel dan op
meisjes. Met een meisje voelde niet goed. Ook
mensen om me heen hadden al wel een idee.
Eigenlijk was ik altijd al wat anders; ik was
veel thuis, deed graag poetsen en afwassen,
maakte schoon en hielp mijn moeder. Ik kon
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Zie voor afkortingen pagina 35.

lang bezig zijn met kleding en met mijn haar. Ik heb het
de eerste keer op mijn werk verteld aan de chef-kok en een
andere collega. Met de chef-kok had ik een goede relatie
en ik had vertrouwen in hem. Hij kwam ook altijd voor
me op als er wel eens grapjes over mij werden gemaakt.
Zij reageerden prima, voor hun was het heel normaal. En
iedereen accepteerde dat.

In dezelfde tijd heb ik ook mijn familie ingelicht. Ik had
met mijn zus afgesproken in een café, zij had haar vriend
mee. Ik had haar gezegd dat ik haar iets wilde vertellen.
Zij reageerde heel spontaan! Daarna heb ik mijn moeder
gebeld, ook zij kwam, met de hond, naar het café. In
eerste instantie met het idee dat ik wat had uitgehaald.
Ook zij reageerde heel goed, al moest zij het wel een plekje
geven. Maar dat is logisch. Het is toch een ander leven dat
je leidt. En ik had wel eens een boekje neergelegd met een
travestiet erop, toen ze vroeg waar dit voor was, reageerde
ik; o zomaar, dat is voor school.

Ik heb veel vrienden om me heen. En mensen die dicht bij
me staan. Ik heb dus nooit veel last gehad van mensen
die mij niet accepteerden, ook ben ik nauwelijks gepest.
Maar ik blijf ook gewoon mezelf, Raymond. Ik zeg ook
niet gelijk dat ik homo ben. Een heteroseksueel iemand
zegt dat toch ook niet! Ik blijf wie ik ben. Toch zal ik niet
gemakkelijk hand in hand met mijn vriend lopen, althans
in Doetinchem. Als het al eens gebeurt, merk ik dat ik
snel loslaat als ik een bekend iemand tegenkom. Het
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Ik woonde toen bij een andere zorginstelling. De begeleiding heeft het daar wel goed opgepakt. Zij hebben met mij
gesproken over de risico’s die je loopt als homoseksueel
en zijn met mij de eerste keer naar een COC soos gegaan.
Daar kom ik nog wel veel, al vind ik het wel lastig dat
je in zo’n soos gelijk aangekeken wordt. Ik wil gewoon
gezellig uitgaan en ben niet op zoek naar iemand. In gelegenheden waar homo’s en lesbiennes komen speelt dit en
dat vind ik niet prettig! Ik ben zelf wat rustiger. Bij mijn
‘uit de kast komen’ heeft de begeleiding verder geen rol
gespeeld, dat heb ik zelf gedaan.

geeft toch een beetje een angstgevoel. Als we bijvoorbeeld
naar Amsterdam (Gay Parade) of de kermis in Tilburg
gaan, is dat wat makkelijker. Dan voel ik mij ook meer
op mijn gemak. Ik leef zelf niet zo opvallend, daar zal het
aan liggen.
Ik heb een verstandelijke beperking, met bepaalde dingen
heb ik meer moeite. Ik krijg begeleiding, bijvoorbeeld bij
mijn financiën of het afhandelen van een telefoongesprek.
Ik heb dat ook wel geaccepteerd. Ik ben Raymond en het
is nu zo. Ik ben wel iemand die zelf dingen wil doen. Ik
probeer het zo zelfstandig mogelijk te doen, als ik er niet
uitkom dan vraag ik wel hulp. Ik vind het niet moeilijk
om naast mijn verstandelijk beperking ook homoseksueel
te zijn. Het is wel zo dat sommige mensen aangeven dat
je dan een dubbele beperking hebt. Dat is wel zo maar ik
heb er niet zoveel last van.
Heel open zijn over mijn homoseksualiteit! Dat vind ik
belangrijk. Soms kom ik in een omgeving dat ik daar
niet zo open over kan zijn. Dat voel ik wel aan. Dat heeft
te maken met de veiligheid om me heen. Nadat ik thuis
erover had gesproken was mijn homoseksualiteit nauwelijks meer onderwerp van gesprek. Het was er en iedereen
wist dat. Ik ben zelf ook niet iemand die dat overal zo
maar vertelt. Maar ik weet wel dat er mensen zijn die
moeite hebben met (mijn) homoseksualiteit.
Veel van mijn vrienden zijn homoseksueel. Soms zijn ze
een stuk ouder. Maar het is niet zo dat je met iedereen
dan wat hebt. Ik wil geen wisselende contacten en je moet
bepaalde dingen niet opzoeken. Zo gaan mijn vriend en ik
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graag naar een sauna. We zijn wel eens naar een speciale
gaysauna geweest, maar vinden dat toch niet zo prettig,
omdat bijna alles daar over seks gaat. We gaan liever
gewoon naar Palestra. Ik voel mij goed bij mijn homoseksuele vrienden, met hen kan ik beter over dingen praten.
Maar ik heb ook gewone, niet homoseksuele, vrienden!
Dit interview doe ik, omdat mensen mijn verhaal kunnen
lezen. Zij kunnen ervaren hoe ik leef. Misschien hebben
ze daar wat aan. Ik heb een relatie gehad met een jongen
die nog niet ‘uit de kast’ was. Ik heb gesprekken gehad
met zijn ouders en met de begeleiding. Ik ben ook op
Graafschap TV en Omroep Gelderland geweest en heb in
diverse bladen gestaan. Ik vind het wel belangrijk om te
vertellen; dat je dingen niet voor je moet houden en dat je
jezelf mag zijn. Zoveel mensen zijn nog aan het worstelen
en ik hoop dat ik ze kan helpen met mijn verhaal. En ik
weet dat ik ook aan mijzelf moet denken! Ik vond het een
leuk interview.’

Onderzoek en literatuur

Zowel in de voorlichting, de begeleiding als in feitelijke gegevens is nog veel onduidelijk. De laatste
jaren zien wij meer een kentering en zijn er publicaties en onderzoeksrapporten verschenen over met
name homoseksualiteit en verstandelijke beperking.
Ook andere media, zoals televisie, tijdschriften en
vakbladen besteden hier meer aandacht aan. De
Lichtenvoorde heeft ervoor gekozen een eigen onderzoek te laten plaatsvinden. In dit hoofdstuk verwijzen
we verder naar de literatuur en diverse onderzoeken.6]

Rapport ‘Steeds gewoner, nooit gewoon’,
acceptatie van homoseksualiteit in Nederland.7]
Het rapport is samengesteld uit grootschalige bevolkingsenquêtes en meer diepgaande interviews met
heterojongeren. Dat levert een beeld op van de houding van de Nederlandse bevolking tegenover homoseksualiteit. Aan homo- en biseksuele mannen en
lesbische en biseksuele vrouwen is ook gevraagd in
hoeverre zij zich geaccepteerd voelen of mogelijk ook
negatieve ervaringen hebben opgedaan in verband met
hun seksuele voorkeur. Via een website is uitgebreid
onderzoek gedaan naar ervaringen van homojongeren.
Tenslotte zijn er interviews gehouden met personen
uit vijf minderheidsgroepen. De algehele conclusie
is dat homoseksualiteit in Nederland steeds gemak-

kelijker geaccepteerd wordt: vergeleken met andere
westerse landen staat de Nederlandse bevolking zelfs
het meest positief tegenover homoseksualiteit. Dat
neemt niet weg dat er ook hier nog altijd groepen zijn
die moeite hebben met homo- en biseksualiteit. En
ook niet op alle fronten is men even tolerant.
WAT BLIjKT?
Uit het rapport blijkt dat homoseksualiteit in
Nederland steeds meer geaccepteerd wordt. In
2008 was nog maar 9% van de bevolking negatief.
Seks tussen twee mensen van hetzelfde geslacht is
veel minder geaccepteerd, vooral als het om mannen gaat: 27% vindt dat walgelijk (bij seks tussen
twee vrouwen is dat 12%). Bijna 70% van de bevolking zegt homoseksuele vrienden of kennissen te
hebben.
jeugdigen met homo- of biseksuele gevoelens
komen eerder uit de kast, hoewel er gemiddeld ruim
drie jaar verstrijkt tussen het moment van bewustwording en de coming-out. De middelbare school is
geen veilige plek voor jonge homo- en biseksuelen.
jeugdigen leggen elkaar strikte gender- en seksuele
normen op. Scheldwoorden en pesterijen zijn schering en inslag.

6]

Is geen uitputtend en volledig overzicht. Samengesteld door auteurs.

7]

Steeds gewoner, nooit gewoon. Door Saskia Keuzenkamp (red.), Diana van Bergen, David Bos, Henny Bos, jan Willem
Duyvendak, jenny Ehrhart, Hanneke Felten, Loes van Gelderen, Gert Hekma, juul van Hoof, Harm Hospers, jantine van Lisdonk,
judith Schuyf. juni 2010 Het rapport is gezamenlijk geschreven door het Sociaal en Cultureel Planbureau, de Universiteit van
Amsterdam, de Universiteit Maastricht en Movisie. Het rapport gaat over mensen zonder een verstandelijke beperking.
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Biseksualiteit komt zeker onder meisjes veel voor
(of is een serieuze optie). Onder heterojongeren is
biseksualiteit zo goed als onbekend, vooral als het
om jongens gaat (je bent of een echte man of een
homo). Biseksuelen wijken in veel aspecten af van
homo’s en lesbo’s. Vooral mannen komen er vaak
niet openlijk voor uit. Bi-jongeren zeggen vaker
hun seksuele voorkeur onbelangrijk te vinden, maar
tegelijkertijd zou één op de drie bi-jongens liever
hetero zijn (bij homojongens is dat één op de zes).
Bi-jongeren melden meer homo-onvriendelijkheid in
hun omgeving, hebben vaker een zelfmoordpoging
gedaan en zoeken minder hulp dan homojongeren.

Themaboekje

[18]

Van de jonge homoseksuelen heeft twee derde ooit
negatieve reacties gehad vanwege de seksuele
voorkeur, vooral pesterijen, nare opmerkingen en
geroddel. Ook volwassen homoseksuelen krijgen
regelmatig te maken met antihomo-uitingen.10%
van de homo- en biseksuele mannen is uitgescholden of belachelijk gemaakt door schoolgenoten
of collega’s en 30% door vreemden. Van de lesbische- en biseksuele vrouwen is 40% uitgescholden,
30% belachelijk gemaakt en 80% op een vervelende
manier ondervraagd.
Onder Marokkaanse, Turkse, Chinese en (iets minder)
Surinaamse Nederlanders wordt openlijke homoseksualiteit snel gezien als blijk van gebrek aan
loyaliteit en respect tegenover de familie. Hoewel
seks tussen personen van hetzelfde geslacht in de
herkomstlanden van migranten bepaald niet ongewoon is, kunnen mensen zich niet als homoseksueel
identificeren. Onder migranten is homoseksualiteit
bedreigender voor heteromannen dan voor heterovrouwen. Moeders, zussen en nichten staan vaak
positiever tegenover homo’s en homo-emancipatie,
zeker als het om hun eigen familie gaat.

In 2011 verscheen het rapport ‘Gewoon, maar toch
anders’. Het onderzoek richtte zich op de begeleiding
bij seksualiteit en relatievorming aan mensen met een
licht verstandelijke beperking (LVB) en homoseksuele
gevoelens. Na diverse interviews en informatie uit de
literatuur kwamen zij tot de volgende conclusie.
CONCLUSIE
Zowel mensen van de doelgroep als begeleiders
en deskundigen geven aan dat de begeleiding bij
seksualiteit en relatievorming aan homoseksuele
LVB’ers moet verbeteren. De benoemde verbeterpunten zijn:
• Meer acceptatie in het hele land.
• Elke begeleider moet verstand van dit onderwerp
hebben en niet alleen diegene die te maken hebben met homoseksuele cliënten.
• Begeleiders zelf moeten nog meer openstaan
voor homoseksualiteit bij hun cliënten, maar ook
over seksualiteit in het algemeen.
• Er moet meer informatie en kennis komen binnen
instellingen over homoseksualiteit en de faciliteiten voor deze doelgroep.
• Er moet een site komen waarop alle informatie
over mogelijkheden, activiteiten en faciliteiten
gebundeld is.
• Er moeten gepaste informatie- en dating sites
komen voor LVB’ers met een hoog niveau.

Uit de interviews en andere onderzoeken blijkt enerzijds dat begeleiders vinden dat de begeleiding aan
deze doelgroep moet verbeteren, anderzijds lijken
begeleiders in de praktijk een afkeer te hebben
tegen het verbijzonderen van LVB’ers vanwege hun
homoseksuele gevoelens. Uit de literatuur blijkt
verder dat deze doelgroep wel degelijk een andere
begeleiding nodig heeft dan heteroseksuele cliënten. Door hun verstandelijke beperking zijn deze
mensen afhankelijk in het ontdekken van de eigen
(on)mogelijkheden en (on)wenselijkheden ten aanzien van seksualiteit en relatievorming. Daarnaast
krijgen zij meer dan heteroseksuele LVB’ers, te
maken met pesterijen en discriminatie. Extra aandacht voor deze doelgroep is niet het verbijzonderen
van de doelgroep, maar noodzakelijk om passende
begeleiding te bieden aan een doelgroep die een
dubbele minderheid is binnen onze samenleving.
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Rapport ‘Gewoon, maar toch anders’

Rapport ‘Hetzelfde, of anders?’
In 2012 verscheen het rapport ‘Hetzelfde, of anders?’,
geschreven door Anne Weerden, HAN. Zij verrichtte dit
onderzoek in opdracht van De Lichtenvoorde. In de
praktijk en in de literatuur is er sprake van handelingsverlegenheid bij begeleiders van homoseksuele of
biseksuele mensen met een verstandelijke beperking.
Het management van De Lichtenvoorde zoekt voor de
begeleiders van deze groep cliënten naar een handelingskader om homoseksualiteit en seksuele diversiteit bespreekbaar te maken.
CONCLUSIE
De belangrijkste conclusie in het rapport is dat er
sprake is van handelingsverlegenheid bij de begeleiders van De Lichtenvoorde. Naar aanleiding van
deze conclusie wordt de organisatie aanbevolen
om oorzaken en gevolg van deze handelingsverlegenheid verder uit te diepen. Daarnaast zou een
bredere doelgroep bij het onderzoek kunnen worden
betrokken zoals familieleden, vrienden en andere
cliënten. De onderzoeksvraag (maak een handelingskader om homoseksualiteit bespreekbaar te
maken) is beantwoordt en er is een aanbeveling
gedaan voor het gebruik van een beroepsproduct,
de ‘Roze Waaier’.
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Uit alle (deel)conclusies kan worden opgemaakt
dat binnen De Lichtenvoorde veel gedaan wordt aan
het bespreken van seksualiteit. Begeleiders binnen
De Lichtenvoorde hebben een positieve houding
ten opzichte van homo- of seksuele diversiteit bij
mensen met een verstandelijke beperking. Er is
een actieve en assertieve aanpak bij begeleiders
wanneer een directe respons wordt gevraagd ten
aanzien van het bespreken van homoseksualiteit of
seksuele diversiteit. Als de begeleider zelf het initiatief moet nemen, treedt meer terughoudendheid
op. Begeleiders hebben hulp nodig om de behoeften
en belemmeringen te bespreken met deze cliënten.

Iedereen heeft wat....
...wat heb jij?
Dit zakboek gaat over homoseksualiteit en handicap met
de resultaten uit het in 2004 gehouden behoefteonderzoek
onder homoseksuelen met een beperking. Het zakboek
bevat interviews met homo- en biseksuelen met een beperking. Persoonlijke verhalen die tastbaar maken waarom
het nodig is om ons in te zetten voor deze behoeften en
belangen. Zij willen vooral meer mogelijkheden tot contact
en specifiek op hun situatie gerichte informatie en seksuele
voorlichting. COC Nederland gaat daar met andere organisaties werk van maken.

• Het verminderen van handelingsverlegenheid ten
aanzien van het bespreken van homo- en seksuele
diversiteit door middel van handvatten (de Roze
Waaier) om dergelijke gesprekken aan te gaan.
• Een goede relatie met de cliënt opbouwen en in
stand houden, waarin vertrouwen en acceptatie
van de seksuele geaardheid centraal staan.
• Veelvuldig en correct gebruik van het zorgplan
en de hermeneutisch cirkel. Om zo beter aan te
sluiten bij de individuele behoeften, belevingen en
mogelijkheden.
• Veelvuldig en correct gebruik van voorlichtingsmateriaal (waarbij meer voorlichtingsmateriaal
betreffende seksuele diversiteit gebruikt kan worden).
• Met alle cliënten over homo- en seksuele diversiteit
praten, ook met oudere cliënten.
• Belangrijke signalen, vermoedens of gebeurtenissen omtrent de seksualiteitsbeleving, behoeften
of gedragingen van cliënten bespreken in het team,
wanneer de begeleider het niet zelf kan of wil.
• Elke week tijd inruimen voor een individueel gesprek
met de cliënt, waarbij een rustige uitstraling en
een luisterend oor van belang zijn.
• Beseffen dat familie een grote invloed kan hebben
op de begeleiding van de cliënt en hier, waar nodig,
meer aandacht aan besteden.

• De cliënt duidelijkheid en structuur bieden wat
betreft het te voeren gesprek. Hierbij zijn organisatorische aspecten als tijdstip en duur van belang,
maar ook inhoudelijke aspecten, als wat er besproken gaat worden en op welke wijze de begeleider
dit gaat doen.
• De richtlijnen vormen de basis voor de aanbevelingen aan de organisatie en het beroepsproduct
genaamd de Roze Waaier. Op deze waaier staan tips
en adviezen voor de begeleiders van homoseksuele
en biseksuele cliënten om hen beter bij te kunnen
staan in hun seksuele ontwikkeling, beleving en
behoeften.

Project ‘Zonder Stempel’
Het is belangrijk dat mensen met een verstandelijke
beperking de kans krijgen om zichzelf te zijn. Ook
als je als man op mannen, of als vrouw op vrouwen
valt. Het is niet zo gek dat je bevriend bent met een
jongen of een meisje. Het wordt anders wanneer je
verliefd wordt op iemand van hetzelfde geslacht.
Hoe vertel je dit aan je ouders of anderen. Hoe geef
je invulling aan deze relatie en hoe ga je dan om met
je seksuele gevoelens. De Landelijke Federatie voor
Belangenbehartiging (LFB) en COC willen dat mensen
‘zonder drempel en zonder stempel’ zichzelf kunnen zijn met hun eigen seksuele gevoelens. Daarom
hebben zij een project gestart met als titel ‘Zonder
stempel’.
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Uit de onderzoeksresultaten zijn de volgende opmerkingen en richtlijnen naar voren gekomen:

Met dit project willen zij homoseksuele mensen met
een verstandelijke beperking bereiken en ondersteunen. Dit doen ze door hen te informeren over activiteiten die speciaal voor hen georganiseerd worden,
zoals ontmoetingscafés, informatieve bijeenkomsten
en activiteiten die gericht zijn op zelfacceptatie. Zij
richten zich met dit project in eerste instantie op de
homoseksuele mens zelf. Als vervolg hierop zouden ze
zich ook zeker moeten richten op de begeleider en
ondersteuner die in dit proces een zeer belangrijke
rol vervult.

‘Als jij maar gelukkig wordt’
Homojongeren die worstelen met hun identiteit krijgen
antwoord op al hun vragen in het toegankelijke boekje
’Out!’. Jongeren die het ontluikende idee hebben dat ze
homoseksueel zijn, maar daar nog niet voor uit durven
komen, moesten tot voor kort moeizaam op zoek gaan
naar antwoord op hun vragen. Maar nu is er het boek
’Out! Alles over homoseksualiteit’ van journalist Bas
Maliepaard en psychologe en seksuologe Sanderijn van
der Doef.

Themaboekje

Op een begrijpelijke manier worden allerlei aspecten uit
de volwassen homocultuur uitgelegd: „Alle homokroegen en -disco’s en georganiseerde homofeesten in een
stad worden samen ook wel de gayscene (geejsien) of
homoscene genoemd”. Onder het kopje minder leuk
[22]

staat eerlijk dat mensen in ’de scene’ nogal eens op seks
zijn gericht en minder op relaties. Veel vaste bezoekers,
dus met name jonge nieuwkomers vallen op. ’Soms lijkt
het of er een vleeskeuring wordt gehouden.’ Ook veel
aandacht voor de risico’s van internet. Wees voorzichtig
met privégegevens, bedenk dat foto’s of filmpjes van
jezelf kunnen gaan zwerven over het internet.
Over alle vooroordelen gaat het in het boek ook veel,
zoals in het hoofdstuk ’Uit de kast niet op de kast’ De
mogelijke reacties waarop jongeren zich moeten voorbereiden: ’Ach dat is alleen maar een fase. Daar groei je
wel overheen’. Of: ’Dat komt alleen maar door die rare
jongen/dat rare meisje met wie je omgaat’. En: ’Als jij
maar gelukkig wordt’.

Zij zijn bijna echt onzichtbaar!
Het management van De Lichtenvoorde, een zorginstelling in de Achterhoek, vroeg zich af in hoeverre er binnen
de organisatie aandacht is voor homoseksualiteit en biseksualiteit van mensen met een verstandelijk beperking
en hoe begeleiders hiermee omgaan? Geschat wordt dat circa 50 tot 90 cliënten (op een totaal van 900) van de
organisatie homoseksueel of biseksueel zijn. In de literatuur wordt tevens veel gesproken over ‘handelingsverlegenheid’ van de begeleider. Al deze vragen gaven aanleiding tot een onderzoek dat door Anne Weerden in 2012
is uitgevoerd. Wij spraken met haar over het onderzoek en haar conclusies.

Eerder heb ik stage gelopen bij een activiteitencentrum voor mensen met een verstandelijke beperking
en bij GGNet. Bij deze laatste stond het thema seksualiteit nog in de kinderschoenen. Er was al wel een start
meegemaakt. Via de vacaturebank op school vond ik
de advertentie van De Lichtenvoorde waarin zij het

onderzoek aankondigden. Daar werd ik al wel gelijk
enthousiast door en het thema van het onderzoek trok
mij aan. Ik ben begin februari van dit jaar begonnen en
ben bijna klaar. Het onderzoeksverslag is in ieder geval
goedgekeurd met een mooi cijfer.’

Waar richt je onderzoek zich op?
‘Mijn onderzoek gaat over hoe begeleiders praten met
mensen met een verstandelijke beperking die homoseksuele of biseksuele gevoelens hebben en hoe zij
hierin begeleid worden. In eerste instantie wilde ik dit
vanuit de cliënt beschrijven. Ik ben heel enthousiast
begonnen. Vanuit het management kreeg ik wel het
signaal dat mensen met een verstandelijke beperking en homoseksualiteit of biseksualiteit niet echt
‘zichtbaar’ zijn. Ik vroeg me wel af hoe dat kwam.
Ik heb geprobeerd contact te krijgen met cliënten.
Dat is niet goed gelukt, uiteindelijk kreeg ik contact
met één cliënt, haar heb ik wel meegenomen in het
onderzoek.
Na een gesprek op school en met de verantwoordelijke
manager bij De Lichtenvoorde heb ik ervoor gekozen
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Kun je iets meer over jezelf vertellen?
‘Ik ben Anne Weerden, ben 24 jaar en woon in
Nijmegen. Aanvankelijk ben ik naar de Universiteit
gegaan om psychologie te gaan studeren. Ik kwam
er al snel achter dat het veel om de theorie gaat. De
indeling van de opleiding zorgde er ook nog eens voor
dat ik telkens een week achter liep. Dit stimuleerde
niet echt. Ik hoorde via een familielid van de opleiding
Toegepaste Psychologie in Nijmegen. Al snel kreeg ik
daar het gevoel dat dit een opleiding voor mij was,
meer op de praktijk gericht. Ik heb me ingeschreven
en werd in eerste instantie uitgeloot. Ook in Deventer
heb ik mij in laten schrijven, maar gelukkig kon ik op
het laatste moment toch in Nijmegen beginnen. De
opleiding is vier jaar en ik heb mij er altijd prima bij
gevoeld. Een goede keuze dus.

om mijn onderzoek te richten op de persoonlijk begeleider. Ik bedacht me ook; als je dit meer zichtbaar
wilt maken, moet je ergens beginnen.
Dat is waarschijnlijk bij de begeleider, want hij heeft
veel contacten met cliënten. Ik heb rond gebeld en
was verbaasd over het enthousiasme dat ik bij begeleiding tegenkwam. Veel positieve reacties dus. Ik heb
een aantal acties uitgezet. Ik ben begonnen met individuele gespreken met persoonlijk begeleiders en heb
gevraagd naar hun ervaringen. Zij waren erg open. Hun
reacties heb ik voorgelegd aan teams met de vraag
hoe zij daar tegen aankijken. Ik heb zelf het idee dat
beide vormen van interviews (zowel individueel als in
een groep) goed waren. Uit het individuele interview
kreeg ik meer ‘eigen’ reacties, uit het groepsinterview juist meer verschillende perspectieven, zoals
hoe bespreek je dit met jongeren of met ouderen. Ik
merkte wel dat begeleiders in de groepsgesprekken
wat meer terughoudend waren, zeker in het begin. In
de individuele gesprekken kwam meer de eigen terughoudendheid (wanneer begin ik een gesprek over dit
onderwerp) naar voren.’

Hoe verliep het onderzoek?
‘Als ik begin met een onderzoek of een verslag, wil
ik graag een duidelijk plan hebben. In dit onderzoek
was dat veel lastiger en chaotischer. Ik ben in eerste instantie de bibliotheek ingedoken en heb daar
veel gelezen over de doelgroep, over communicatie
en over seksualiteit bij deze doelgroep. Er is best
Themaboekje
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veel algemene informatie te vinden over seksualiteit bij mensen met een verstandelijke beperking.
Over homoseksualiteit en biseksualiteit is praktisch
niets tot heel weinig te vinden. Ook het voorlichtingsmateriaal op dit gebied is erg beperkt. Er zijn
weinig boeken, folders of dvd’s die hierover gaan.
Dit komt overigens ook naar voren in het onderzoek.
Begeleiders geven duidelijk aan hier meer behoefte
aan te hebben. Zo kunnen zij sneller tot een gesprek
komen. Ik heb tevens veel documenten van De
Lichtenvoorde gekregen, zoals alle themaboekjes
maar ook wat oudere scripties. Dat was wel fijn.
Daarna heb ik contact gezocht met de medewerkers
van de clusters en heb afspraken kunnen maken met
begeleiders. Ook ben ik aanwezig geweest bij de training Seksualiteit die De Lichtenvoorde aanbiedt. Zo
kon ik tevens een goed netwerk opbouwen, belangrijk voor je onderzoek.
Al snel bleek dat er bij De Lichtenvoorde veel openheid
is als het gaat om het bespreken van seksualiteit. In
ieder team is een begeleider ‘taakhouder seksualiteit’, dit is te omschrijven als een aandachtsfunctionaris. Meestal is er binnen een team een vast iemand
die met de cliënt in gesprek gaat over dit onderwerp.
Tenslotte praten we er nu eenmaal niet allemaal even
makkelijk over. Hier zitten twee kanten aan. Eigenlijk
is het gesprek hierover voeren een taak van iedere
(persoonlijk) begeleider, aan de andere kant als hij
zich daar onprettig bij voelt, komt dit het gesprek ook
niet ten goede.

Begeleiders geven aan wel te reageren op wat de
cliënt daarover wil vertellen, maar het wat moeilijker
te vinden daar zelf over te beginnen. Het is prettig als
er een duidelijke aanleiding is, zoals bijvoorbeeld twee
mannen die elkaar zoenen in GTST. Daar kun je dan een
gesprek over beginnen. Ook wordt wel eens gebruik
gemaakt van het spel ‘Liefdesweetjes’.

Ik heb zeker wel twijfel gehad bij het onderzoek. Maak
ik iets bijzonders dat volgens mij helemaal niet zo
bijzonder is. Maar ik ken in mijn vriendenkring ook wel
mensen (zonder verstandelijk beperking) die homoseksueel of lesbisch zijn. Van hen hoor ik wel dat ze
zich anders voelen en soms ook wel gediscrimineerd.
Het gaat er ook om hoe mensen er zelf in staan, of
zij nu wel of geen verstandelijke beperking hebben.
je kunt je er niet in verplaatsen, maar je ziet wel
de negatieve reacties in de omgeving. Voor de groep
mensen met een verstandelijke beperking en homoseksualiteit of biseksualiteit zal dit nog erger zijn. Zij
zijn wat dat betreft bijna echt onzichtbaar!’

Wat zijn de conclusies van je onderzoek?
‘Er is zeker sprake van handelingsverlegenheid bij
begeleiders van De Lichtenvoorde. Deze doet zich
vooral voor als er vanuit de cliënt geen signalen
komen. Als de cliënt aangeeft over zijn seksualiteit te
willen praten, wordt dit goed en open opgepakt. Als er

geen aanleiding is, lijkt dit een stuk moeilijker. Deze
terughoudendheid past ook meer bij onze cultuur en is
dus wel verklaarbaar. Opvallend is wel dat met oudere
mensen met een verstandelijk beperking minder over
dit thema wordt gesproken.
De Lichtenvoorde werkt met een zorgplan en onderdeel daarvan is de hermeneutische cirkel. Dat is prima
en werkt bevorderend. De begeleiding verloopt daardoor makkelijker. Het werken met deze cirkel dwingt
je om iemand beter te leren kennen, waardoor je
beter voorlichting kan geven. Uit gesprekken met de
begeleiders blijkt dat er niet vaak een beroep wordt
gedaan op de externe deskundigen van bijvoorbeeld
Rutgers Nisso groep.
Opvallend in het onderzoek is dat het thema bij De
Lichtenvoorde echt leeft, er is veel aandacht voor
de individuele beleving van seksualiteit van cliënten
en hun niveau. De Lichtenvoorde is vooruitstrevend
bezig en signalen worden op de goede wijze opgepakt.
Er wordt gekeken naar oorzaken van gedrag. Daar
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Maar er is zeker sprake van een zekere ‘handelingsverlegenheid’. Dit ondanks het feit dat er zoveel openheid aanwezig is bij De Lichtenvoorde op dit gebied.

staat weer tegenover dat begeleiders wel goed voorlichtingsmateriaal missen, hier moet nog het nodige
ontwikkeld worden.’

Wat is de roze waaier?
‘De roze waaier is een waaier van rechthoekig papier/
karton en is feitelijk een soort stappenplan dat de
begeleider helpt om het gesprek over homoseksualiteit of biseksualiteit aan te gaan. De eerste pagina’s
in de waaier zijn algemeen, daarna volgen meer specifieke pagina’s. Ik ben met de laatste pagina’s bezig,
vooral om wat meer te concretiseren. Zo geef ik
informatie over websites of literatuur. Als de waaier
klaar is, wordt deze getest en vermoedelijk gedrukt
en beschikbaar gesteld voor alle locaties en bureaus.
Alleen al het feit dat je de waaier ziet liggen, zorgt er
voor dat je erover na gaat denken. Hiermee creëren wij
ook draagvlak. De waaier is bedoeld als handvat voor
de begeleider.
Tenslotte wil ik nog zeggen dat ik mijn periode bij De
Lichtenvoorde ontzettend leuk heb gevonden. Het is
een leuke organisatie met hele enthousiaste mensen.
Er werd altijd wel tijd voor mij vrijgemaakt hetgeen
ik bijzonder waardeer. Daardoor is mijn onderzoek
geworden tot wat het nu is!’

Themaboekje
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Professionele begeleiding
homo’s met verstandelijke
beperking onder de maat

Begeleiding seksualiteit De Lichtenvoorde
Seksualiteit hoort bij het leven. Dus ook bij het
leven van mensen met een verstandelijke beperking.
Helaas is hiervoor in de omgeving nog weinig begrip.
Het beleid van De Lichtenvoorde is erop gericht dat
cliënten de ruimte krijgen voor het aangaan van
seksuele relaties, of deze nu hetero- homo- of biseksueel zijn. Door de verstandelijke beperking hebben
zij ondersteuning nodig in het vormgeven van seksualiteit en intimiteit. Het scheppen van voorwaarden
en passende oplossingen bieden om vorm te geven
aan intimiteit, verliefdheid, relaties en seksualiteit
hoort tot de zorgtaken van onze medewerkers. Daarbij
wordt er samen met de cliënt (verwant) gekeken naar
de mogelijkheden om seksuele ontwikkeling zoveel
mogelijk ruimte te geven. Dit betekent in de praktijk
bijvoorbeeld:

1. Bespreekbaar maken van intimiteit, lichaamsbeleving en seksualiteit en het geven van
informatie en voorlichting.
2. Het adviseren over en het aanreiken van
hulpmiddelen.
3. Indien nodig bespreken van anticonceptie,
SOA en aids.
4. Ondersteunen bij het aangaan van contacten
met derden.
5. Begeleiden van een relatie en bespreken van
de vragen die de cliënt heeft.
6. Ondersteuning bieden bij het vinden van
voorlichtingsmateriaal.

Meer weten
Begeleiders moeten meer weten over homoseksualiteit en beter op de hoogte zijn van faciliteiten en
activiteiten. Maar lang niet iedereen voelt die behoefte. Er zijn ook mensen die dit soort informatie privé
vinden en dit niet willen delen met een begeleider.
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Veel mensen met een verstandelijke beperking en homoseksualiteit ervaren dit als een dubbele beperking. Een
aantal van hen voelt zich al jong aangetrokken tot het andere geslacht, maar veel komen daar niet voor uit. Uit
onderzoek blijkt dat veel lesbiennes hun homoseksualiteit als verkeerd ervaren. Begeleiding speelt bij de comingout wel een belangrijke rol. Je moet mondig zijn om je homoseksualiteit bespreekbaar te maken binnen de instelling.
Toch lijkt dit ook niet altijd het gewenste resultaat op te leveren. Soms moet je het gewoon doen! Het hebben van
een relatie ligt vaak erg gevoelig binnen de instelling, veel begeleiders vragen zich af of het wel verantwoord is.

Zij vonden dat de zorgvragen die zij hebben niet
wezenlijk verschillen van heteroseksuelen met een
beperking. De begeleiding biedt ook minder graag
begeleiding aan homoseksuele cliënten. Instellingen
zijn vaak reactief en wachten af waar de cliënt
zelf mee komt. Tenslotte is er in de opleiding voor
gehandicaptenzorg nauwelijks aandacht voor seksuele
diversiteit en in protocollen van instellingen is weinig
informatie beschikbaar over homoseksualiteit.

Homo’s met verstandelijke beperking
ook op Gay Pride
Homoseksuelen met een verstandelijke beperking voeren
op zaterdag 7 augustus 2010 mee met de Gay Pride. De
twee boten waren van Café Oké van COC Amsterdam en
de Amsterdamse zorginstelling Cordaan. Het was voor het
eerst dat verstandelijk beperkten zo prominent meevoeren
met de botenparade door de hoofdstedelijke grachten.
Café Oké is de ontmoetingsplek van COC Amsterdam
voor homo’s en lesbiennes met een verstandelijke beperking. ‘Homoseksualiteit wordt door de instelling en begeleiding vaak helemaal genegeerd’’, zegt de coördinator van
Café Oké. Volgens het COC Amsterdam kunnen verstandelijk beperkten hun leefwereld niet kiezen en kennen ze
geen rolmodellen. Door een gebrek aan geld en personeel
ontmoeten ze nauwelijks andere homoseksuelen. COC
Amsterdam vindt het van belang deze groep zichtbaar te
maken. Hiermee wordt gewerkt aan acceptatie van verstandelijk gehandicapten en een goed rozevriendelijk beleid
van instellingen.
Themaboekje
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Seksueel geweld /aandacht
seksuele weerbaarheid /
preventie

In dit boekje willen we ook stil staan bij seksueel
geweld. Seksueel geweld komt bij mensen met een
beperking aanzienlijk voor. Bij vrouwen met een
verstandelijke beperking geeft 61% aan dat ze wel
eens seksueel geweld hebben meegemaakt; bij de
mannen is dat 21%. Over het algemeen genomen was
dit geweld in heteroseksuele relaties en contacten.
Onbekend is of dit geweld plaats heeft gevonden in
homoseksuele of biseksuele relaties of contacten.
Het seksuele geweld varieert van ongewenst betasten
tot verkrachting. Seksueel geweld komt bij mensen
met een verstandelijke beperking vaker voor dan bij
mensen zonder beperking. Belangrijk voor preventie
is: het vergroten van zelfvertrouwen en weerbaarheid,
het geven van voorlichting, het bespreekbaar maken
van seksualiteit en het herkennen en respecteren van
grenzen. Het versterken van de doelgroep dus. Ook de
omgeving heeft een rol, ouders en professionals moeten goed opletten en leren kijken naar gedrag dat zou
kunnen wijzen op problemen. Bron: Beperkt weerbaar.

9]

Bron Beperkt weerbaar. Een onderzoek naar seksueel geweld bij mensen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke
beperking. Willy van Berlo, Stand de Haas, Nico van Oosten, Lieke van Dijk, Luc Brants, Susanne Tonnon en Oka Storms.
2011 Rutgers WPF / Movisie.

[2 9 ]

Themaboekje intimiteit, lichaamsbeleving & seksualiteit

9]

[6]

De Roze Loper

Er zijn in Nederland ongeveer 365.000 mensen, boven
de 50 jaar, met homoseksualiteit. Van hen heeft
een aantal, naar schatting tien- tot twintigduizend
mannen en vrouwen, een verstandelijke beperking.
Zorginstellingen zijn zich vaak niet bewust dat deze
geaardheid voor problemen kan zorgen. Daarom heeft
ANBO in samenwerking met Movisie* en COC een tolerantiescan ontwikkeld. Met behulp van deze scan
kunnen zorginstellingen zelf zien hoe het gesteld is
met de sociale acceptatie van seksuele diversiteit.
Wederzijds respect, aandacht voor de omgang van
deze speciale doelgroep worden zo in kaart gebracht
en meetbaar gemaakt. Na een audit door KIWA krijgt
de zorginstelling een keurmerk als Roze Loper instelling. Hiermee geeft de instelling aan een homovriendelijk beleid te voeren. De Lichtenvoorde is inmiddels
een Roze Loper instelling.

De Roze Loper

Themaboekje

‘De Roze Loper’ is één van de projecten binnen het
Masterplan Roze50+ ‘De Onzichtbaarheid voorbij’, een
complete aanpak ter verbetering van de positie van
roze 50plussers op het gebied van zorg en welzijn. Dit
project (gestart in 2010) wordt gefinancierd door het
ministerie van OCW en wordt uitgevoerd samen met
het ‘Consortium Roze 50+’dat bestaat uit ANBO, COC,
Movisie en Vilans. Belangrijke doelstelling van het consortium is om roze ouderen meer zichtbaar te maken
en hun positie te verstevigen. Op nationaal niveau
ligt het accent bij professionals; op lokaal-regionaal
niveau worden met name vrijwilligers, de ‘roze ambas*
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Zie voor afkortingen pagina 35.

sadeurs’ ingezet. Zij behartigen de belangen van de
roze 50 plussers, vertegenwoordigen hun eigen achterban en hebben ook een signaalfunctie als het gaat
om roze ouderen in hun eigen gebied.
De zorginstelling die in het bezit is van ‘de Roze
Loper’ heeft laten zien dat binnen de instelling een
homovriendelijke beleid wordt gevoerd; zij voelen zich
verantwoordelijk voor een respectvolle bejegening van

De werkwijze is als volgt: instellingen die voor ‘de Roze
Loper’ in aanmerking willen komen, dienen eerst een
tolerantiescan in te vullen. Op grond van die scan kan
de instelling beoordelen in hoeverre zij aan de voorwaarden van een homovriendelijk beleid voldoet. Als
de instelling meent dat zij daaraan volledig voldoet,
wordt het beleid geaudit door een externe instantie
(i.c. KIWA); na een positief oordeel wordt vervolgens
‘de Roze Loper’ aan deze instelling uitgereikt. Sinds de
start van het project is inmiddels aan ruim 50 zorginstellingen ‘de Roze Loper’ toegekend.
Begin dit jaar heeft het Consortium het plan opgevat ‘de Roze Loper’ ook in de zorg voor mensen met
een verstandelijke beperking uit te zetten. Omdat
ik zelf jarenlang (als bestuurder en inspecteur) in de
zorg voor verstandelijk gehandicapten werkzaam ben
geweest, werd mij gevraagd daarover mee te denken.
Ik ben van mening dat extra aandacht voor mensen
met een verstandelijke beperking en homoseksuele
gevoelens noodzakelijk is; zij ervaren hun geaardheid
als een extra handicap die om een specifieke begeleiding vraagt. Uit onderzoek is gebleken dat de begeleiding aan deze mensen vaak te kort schiet.

Besloten werd om eerst een pilot op te zetten. Daartoe
heb ik ‘De Lichtenvoorde’ benaderd. Deze instelling
heeft zijn sporen verdiend binnen de vg-sector door
het voeren van een actief beleid met betrekking tot
intimiteit, lichaamsbeleving en seksualiteit. In dat
kader zijn door ‘De Lichtenvoorde’ inmiddels twee zeer
lezenswaardige publicaties uitgebracht.
Toen wij in januari contact zochten met ‘De
Lichtenvoorde’ bleek dat het thema homoseksualiteit daar zeer actueel was. Er was juist in die tijd
een HBO/studente aangetrokken met de opdracht te
onderzoeken hoe de begeleiding van mensen met een
beperking en homoseksuele gevoelens kon worden
verbeterd. De Lichtenvoorde was zeer bereid om aan
de pilot deel te nemen. Dankzij de samenwerking
met De Lichtenvoorde is de tolerantiescan geschikt
gemaakt voor toepassing in de vg-sector. Inmiddels is
ook het beleid van ‘De Lichtenvoorde’ met een positief
resultaat geaudit. Eind november zal ‘de Roze Loper’
aan ‘De Lichtenvoorde’ worden uitgereikt.
Wij zijn de medewerkers van ‘De Lichtenvoorde’ zeer
dankbaar voor hun bereidheid om mee te werken aan
de pilot en feliciteren hen van harte met de toekenning van de ‘Roze Loper’ als eerste instelling binnen de
zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.
Lou Ritzen, ambassadeur van ‘de Roze Loper’.
Manon van Linschoten, projectleider Ouderen en Zorg
namens COC Nederland
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roze ouderen en willen zorgen voor een cultuur waarin
roze ouderen voor hun geaardheid kunnen en durven
uitkomen .

[7]

Nawoord

Wij bedanken iedereen die door tekst of foto een
bijdrage aan dit themaboekje heeft geleverd. Onze
bijzondere dank gaat uit naar Raymond, Arnoud, Anne
Weerden en Lou Ritzen voor hun bijdrage.
Waar ‘hij’ staat kan ook ‘zij’ gelezen worden. Als er
wordt gesproken over cliënt wordt bedoeld ‘iemand
met een (verstandelijke) beperking. Als er wordt
gesproken over medewerker bedoelen wij ook afloshulpen, vrijwilligers en stagiaires die werken bij De
Lichtenvoorde.
Dit is het derde themaboekje in een reeks themaboekjes over intimiteit, lichaamsbeleving en seksualiteit.
Themaboekje één (2008) gaat over het beleid van De
Lichtenvoorde op dit gebied. Themaboekje twee (mei
2011) is een verdere verdieping en geeft veel actuele
informatie. Alle boekjes zijn nog leverbaar.

Telefoonnummer vertrouwenspersoon cliënten
06 - 5175 3635
Telefoonnummer vertrouwenspersoon medewerkers
06 - 3041 8554

Themaboekje

[32]

[Bijlage 1]

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

BELEID En ORGAnISATIE
Staat in de visie of missie van de organisatie beschreven dat de cliënt centraal staat?
Is deze (de cliënt staat centraal) ook opgenomen in de introductie van nieuwe medewerkers?
Heeft uw organisatie een specifiek beleid voor bepaalde groepen cliënten?
Wordt seksuele geaardheid wel eens beleidsmatig besproken in de organisatie?
Heeft u een specifiek beleid voor cliënten die homoseksueel, lesbisch of biseksueel zijn?
Zijn er activiteiten voor cliënten die homoseksueel, lesbisch of biseksueel zijn?
Heeft de organisatie gedragsregels in haar reglement hoe om te gaan met seksistisch of discriminerend gedrag?
Zijn er regels vastgelegd van maatregelen en voorzieningen om intimidatie of discriminatie te voorkomen?
Bestaat over deze gedragsregels overeenstemming tussen leiding, personeel en cliënten?
Is de formulering van deze gedragsregels vastgelegd met cliëntenraden of OR?
Wordt er actief voorlichting gegeven over diversiteit?
Is er voorlichtingsmateriaal over seksuele diversiteit aanwezig?
Is er binnen de organisatie een verantwoordelijke of portefeuillehouder aangesteld die toeziet op diversiteit?
Beschouwt u uw eigen organisatie als homovriendelijk voor uw cliënten?
Weet u of er homoseksuelen, lesbiënnes of biseksuelen onder uw cliënten zijn?
Vindt u het belangrijk om te weten of er homoseksuelen, lesbiënnes of biseksuelen onder uw cliënten zijn?
Informeert uw organisatie bij opname van een cliënt naar de seksuele geaardheid?
Houdt u met deze informatie rekening?
Stelt u cliënten in de gelegenheid zich te uiten over hun geaardheid?
Heeft uw organisatie een vertrouwenspersoon voor cliënten?
PERSOnEELSBELEID
Is er een beleidsdocument waarin de diversiteit van personeel is opgenomen?
Is er actief aannamebeleid gericht op de diversiteit van het personeel?
Is er een personeelsbeleid waarbij loopbaanperspectief wordt geboden?
Zijn er specifieke afspraken of beleid met betrekking tot seksuele geaardheid?
Beschouwt u uw eigen organisatie als homovriendelijk voor uw personeel?
Weet u of er homoseksuelen, lesbiënnes of biseksuelen onder uw medewerkers zijn?
Vindt u het belangrijk om dit te weten?
Kunnen homoseksuele medewerkers hun partners meenemen naar bijvoorbeeld feesten van uw organisatie?
Besteedt u bij het aannamebeleid aandacht aan seksuele geaardheid bij het inwerkprogramma,
de opleidingen en de informatievoorziening?
Bestaat er een informatiepakket voor (nieuw) personeel waarin seksuele geaardheid is opgenomen?
Heeft uw organisatie een vertrouwenspersoon voor medewerkers?
Worden er thematische bijeenkomsten gehouden voor medewerkers waarbij seksuele geaardheid een thema kan zijn?
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Tolerantiescan ROZE LOPER
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OPLEIDInG
Is er een opleidingsbeleid?
Is er een scholingsplan?
Wordt er scholing aan personeel en cliënten aangeboden
met betrekking tot bewustwording van (zoals coming-out,
leefstijlen, homovijandigheid) en omgang met kwetsbare
groepen?
Besteedt men daarbij (naast het geven van feitelijke
informatie) aandacht aan gevoelens, intimiteit, relaties,
communicatieve vaardigheden of normen en waarden
rond diversiteit?
Is er een gedrags- of beroepscode?
Wordt personeel door scholing of andere instrumenten
bewust gemaakt van de eigen beroepsmatige houding
ten opzichte van diversiteit?

Belangrijke websites
www.rozezorg.nl
www.zonderstempel.nl
www.roze50plus.nl
www.allesovergay.nl
www.homoinfo.nl
www.jongenout.nl
www.homoindeklas.nl
www.18min.eu
www.coc.nl
www.gay.nl
www.chjc.nl
www.verliefde-jongens.nl
www.comingoutzone.nl

www.transvisie.nu
www.gayandschool.nl
www.meidensite.info
www.seksuele-problemen.nl
www.transman.nl/
www.vumc.nl
www.lesbischleven.nl
http://transgendernetwerk.nl
www.transgendernederland.nl
www.homo-emancipatie.nl
www.schorer.nl
www.yoesuf.nl
www.empower-ls.com

BEWUSTWORDInG En VEILIGHEID
Zijn er instrumenten waarmee bewustwording over diversiteit
word gemonitord?
Is er een platform waarbij het thema diversiteit wordt besproken?
Is er binnen de organisatie informatie beschikbaar over de ontmoetingsmogelijkheden voor bepaalde groepen cliënten?
Worden medewerkers gestimuleerd om op het gebied van diversiteit een voortrekkersrol te ambiëren?
Krijgen medewerkers de mogelijkheid om een dergelijk voortrekkersrol te vervullen?
Zijn er bepaalde groepen cliënten over het voetlicht gebracht bij de brancheorganisaties en andere koepels?
Voor zover u weet, voelt iedereen zich over het algemeen emotioneel veilig/geaccepteerd?
Worden roddelen en pesten actief tegengegaan?
SIGnALERInG, BEGELEIDInG En kLACHTEn
Is er een klachtenprocedure?
Is er een klachtenfolder?
Voor zover u weet, is de organisatie in staat om problemen van personeel en cliënten rondom diversiteit te signaleren?
Voor zover u weet, is de organisatie in staat om personeel en cliënten op te vangen die willen praten over
persoonlijke vragen of problemen met betrekking tot diversiteit?
Zijn personeel en cliënten geïnformeerd over de stappen die zij kunnen zetten wanneer zij bij de politie of
Commissie Gelijke Behandeling aangifte willen doen van intimidatie/discriminatie?
Heeft de organisatie intern een contactpersoon aangewezen die het verbindingsstuk is tussen organisatie en de
externe vertrouwenspersoon?
Zijn de bevoegdheden en werkwijze van de vertrouwenspersoon en klachtencommissie vastgelegd in de
functieomschrijving?
Beschikt de organisatie over een sociale kaart?
(Verwijsindex met informatie over welzijn- en gezondheidsvoorzieningen).
Wordt door de organisatie transport georganiseerd of beschikbaar gesteld om cliënten te vervoeren naar
activiteiten buiten de instelling?
Is in geval van een externe vertrouwenspersoon de handelwijze bij inschakeling van deze persoon vastgelegd
in een protocol?

Lijst afkortingen
COC
De Federatie van Nederlandse Verenigingen tot Integratie
van Homoseksualiteit COC Nederland, zoals de officiële naam
van het COC (het Cultuur- en Ontspannings Centrum, ofwel
het C.O.C.) nu luidt.

OCW
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt
aan een slim, vaardig en creatief Nederland. OCW wil dat iedereen
goed onderwijs volgt en zich voorbereidt op zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid.

LFB
Landelijke Vereniging Belangenbehartiging. Door en voor
mensen met een verstandelijke beperking.

LVB
Licht Verstandelijk Beperkt. Een licht verstandelijke beperking
wordt gemeten in IQ (intelligentie quotiënt). Kinderen en jongeren met een IQ tussen de 50-85 worden licht verstandelijk
beperkt genoemd. Het IQ van gemiddeld begaafde kinderen en
jongeren ligt rond de 100. Vandaag de dag wordt het sociaal
aanpassingsvermogen ook als een belangrijk kenmerk gerekend.
Kinderen met een licht verstandelijke beperking zijn vaak beperkter in hun sociale vaardigheden. Een licht verstandelijke beperking is een blijvende beperking en kan niet ongedaan worden
gemaakt. Met de beperking is goed te leren leven. Vooral sociale
vaardigheden, maar ook het omgaan met emoties kunnen worden
aangeleerd.

SCP
Het Sociaal en Cultureel Planbureau is een interdepartementaal, wetenschappelijk instituut, dat - gevraagd en
ongevraagd - sociaal-wetenschappelijk onderzoek verricht.
Het SCP rapporteert aan de regering, de Eerste en Tweede
Kamer, de ministeries en maatschappelijke en overheidsorganisaties. Het SCP valt formeel onder de verantwoordelijkheid van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

AnBO
ANBO is de grootste onafhankelijke belangenorganisatie voor
bijna 400.000 senioren in Nederland en partner van FNV, NPCF, Age
Europe en AARP Global.
VILAnS
Vilans is hét kenniscentrum voor langdurende zorg. Samen met
professionals in het veld ontwikkelen we vernieuwende en praktijkgerichte kennis. Ook zorgen we ervoor dat nieuwe inzichten
en goede voorbeelden snel en succesvol hun weg vinden in de
praktijk.
MOVISIE
MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor
toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van
sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie,
sociale zorg en sociale veiligheid.
kIWA
Kiwa is een onafhankelijke organisatie die hooggekwalificeerde
certificering als haar kernactiviteit heeft. Dit wordt ondersteund
met inspectie, keuring, technology, training en data services.
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CJG
Iedere gemeente heeft in 2011 een Centrum voor jeugd en
gezin (CjG): een herkenbaar inlooppunt in de buurt, waar
ouders en jongeren terecht kunnen met hun vragen

bezoekadres:
Galileïstraat 26
7131 PE Lichtenvoorde
postadres:
Postbus 169
7130 AD Lichtenvoorde
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(0544) 371130
(0544) 377630
info@delichtenvoorde.nl
www.delichtenvoorde.nl

