
LHBT in
Drenthe

Sociale acceptatie,  
zichtbaarheid en 
veiligheid in Drenthe

Drenthe Regenboogprovincie 

Drenthe is de eerste Regenboogprovincie van 

Nederland en inmiddels zijn bijna alle Drentse 

gemeenten ook regenbooggemeente, in navolging 

van de koplopergemeente Assen. Provincie en 

gemeente willen hiermee een impuls geven aan 

de sociale acceptatie, de zichtbaarheid en de 

veiligheid van lesbiennes, homo- en biseksuelen 

en transgenders in Drenthe.

Veilig wonen

Openbare veiligheid is een zaak 
van iedereen. Gemeenten kunnen 
in samenwerking met andere 
partijen een alliantie aangaan 
om zich samen in te zetten voor 
de veiligheid van LHBT’s. Dit kan 
bijvoorbeeld door het faciliteren 
van vroeg signalering van 
wijkprofessionals, of het geven 
van voorlichtingen op scholen en 
zorgprofessionals, het monitoren 
van sociale acceptatie en het 
signaleren. Deze samenwerking 
kan gevormd worden door een Gay 
Straight Alliance (GSA).

Sport

Gemeenten kunnen met sportclubs 
in gesprek gaan over een veilig 
sportklimaat. Verenigingen die 
een vertrouwenspersoon hebben, 
kunnen mogelijk als aanspreekpunt 
op dit thema gelden en een 
signaleringsfunctie vervullen t.a.v. 
van de veiligheid van LHBT’s binnen 
de sportvereniging. Hiervoor kan 
het programma ‘Naar een veiliger 
sportklimaat’ van het NOC*NSF 
gebruikt worden.

Onderwijs

Het is van groot belang om seksuele 
diversiteit op school bespreekbaar 
te maken. Gemeenten kunnen dit 
samen met scholen oppakken. 
Preventieve voorlichtingen binnen 
het onderwijs zijn hiervoor. 
Voorbeelden van effectieve 
interventies zijn ‘schoolsOUT’, 
‘Gelijk=Gelijk?’ en ‘Wie van de 
Drie?’. Scholen kunnen deze 
voorlichtingen zelf aanbieden,
maar je kunt ook de hulp 
inschakelen van het Meldpunt 
Discriminatie Drenthe of het COC. 

Helft LHBT’s ervaart discriminatie

Ongeveer 6% van de inwoners 

van een gemeente is lesbisch, 

homoseksueel, biseksueel of 

transgender en ongeveer de 

helft van deze groep ervaart 

discriminatie. 

Minder veilig in de buurt

en op openbare plekken

LHBT’s ervaren discriminatie het meest

in de openbare ruimten, op de werkvloer 

en tijdens het zoeken van werk (SCP, 2014). 

LHBT’s ervaren minder sociale cohesie in hun buurt en voelen 

zich minder veilig in hun buurt of op openbare plekken (SCP, 

2016). 

6%

Ongeveer 6% van de 
inwoners van een gemeente 
is lesbisch, homoseksueel, 
biseksueel of transgender.Lokaal LHBT-beleid

Het implementeren van LHBT-beleid 
binnen een gemeente of provincie begint 
bij het opstellen van speerpunten. Drie 
speerpunten waar je de komende tijd 
concreet mee aan de slag kunt gaan, zijn 
Veilig Wonen, Sport en Onderwijs. 

Bron: Movisie, Handreiking-gratis-LHBT-beleid, 2016 
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Monitoring 

Het is voor gemeenten belangrijk om inzicht te krijgen in de 

wensen en behoeften van inwoners. Een monitor is een goed 

instrument om dit in beeld te krijgen. CMO STAMM en het 

Meldpunt Discriminatie Drenthe helpen je graag bij het in 

kaart brengen van de aard en omvang van de discriminatie, 

het volgen van de ontwikkelingen en monitoren van de

(on)veiligheidsgevoelens en de sociale acceptatie van LHBT’s. 

Voorlichting en preventie 

Voorlichting en preventie is onontbeerlijk om respectvol en 

veilig samenleven te bevorderen en polarisatie tegen te gaan. 

Het MDD heeft een breed voorlichtingspakket ontwikkeld 

dat is gericht op het vergroten van bewustwording van 

onbewuste discriminatie en uitsluiting. 

Melden van discriminatie

Wanneer LHBT-inwoners van jouw gemeente zich niet

veilig of geaccepteerd voelen, kunnen ze dat melden bij

het Meldpunt Discriminatie Drenthe.

Mail: info@meldpuntdiscriminatiedrenthe.nl
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Meldpunt Discriminatie Drenthe

Meldpunt Discriminatie Drenthe is een onafhankelijke 

organisatie die zich ten doel stelt: het voorkomen, signaleren 

en bestrijden van discriminerende uitingen, gedragingen of 

regelgeving. Het Meldpunt Discriminatie Drenthe verzorgt 

voor Drentse gemeenten de uitvoering van Wet Gemeentelijke 

Discriminatievoorzieningen (WGA). Het MDD werkt nauw 

samen met andere meldpunten. CMO STAMM faciliteert

het Meldpunt Discriminatie Drenthe.

Aanbod en ondersteuning van
het Meldpunt Discriminatie Drenthe
en CMO STAMM
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