Slotconferentie Lokaal LHBT beleid Movisie - 12 december 2014
Verslag Workshop Christelijke LHBT
De workshop wordt geleid door Nico Willemsen namens LCC Plus Projecten.
Uit de korte voorstelronde blijkt dat de samenstelling van de groep zeer divers en
veelkleurig is. De deelnemers en deelneemsters vertegenwoordigen Orpheus
Hulpverlening, PCOB, De Kringen, COC, patiëntenorganisatie TransVisie, Art1
(Kenniscentrum Discriminatie), Gay Straight Alliance, Stichting Gay op Flakkee,
Ambassadeurs Roze50+, Stichting Rainbow Den Haag, individuele hulpverleners en
gemeentelijke ambtenaren.
Er blijkt onder de deelnemers vooral behoefte te bestaan aan:
 Uitwisseling van ervaringen over de plaats van religie in de gemeente (NB poltieke
gemeente én kerkelijke gemeente!)
 Zichtbaarheid van christelijke LHBT: hoe en waar vinden we elkaar?
De uitwisseling die hierna volgt spitst zich overigens vooral toe op het tweede punt.
Uitwisselen van ervaringen
Meerdere organisaties hebben goede ervaringen met theater om diversiteit ter sprake te
brengen. De volgende gezelschappen worden genoemd:
Theatergroep Gray (https://graynijmegen.wordpress.com/)
TheateraanZet (http://www.theater-aanz.nl/)
OUT-roze (http://www.stichting-renard.nl/)
In deze voorstellingen wordt geen enkele mening veroordeeld, ze maken discussie los, en
mensen kunnen zich identificeren met de acteurs.
Diverse organisaties ervaren nog steeds terughoudendheid van (christelijke) LHBT voor
het melden van discriminatie bij meldpunten of politie. Hier zou aandacht voor moeten
zijn.
Het blijkt voor veel moeilijk om contacten te leggen met christelijke
onderwijsinstellingen. LCC Plus Projecten heeft uit ervaring geleerd dat het onderwijs het
best benaderd kan worden via de kerken. En dan specifiek via degenen in kerkelijke
gemeenten die zich binnen die gemeente sterk willen en durven maken voor diversiteit.
In gesprek komen met christelijke gemeenschappen, m.n. de orthodoxere, lukt vaak het
beste vanuit het gezichtspunt van een LHBT als op de eerste plaats “mens/persoon”.
Overigens heeft LCC Plus Projecten al een breed netwerk binnen het onderwijs, vanwege
de lesmethoden die het heeft ontwikkeld voor het middelbaar en hoger onderwijs. Voor
het middelbaar onderwijs is de lesmethode “Homo in de Klas” al op veel christelijke MOscholen in gebruik (zie www.homoindeklas.nl).
LCC Plus ontwikkelde ook een lesmethode voor het hoger onderwijs die zich nu in de
pilotfase bevindt.
Respect
Ook “respect” als uitgangspunt biedt een ingang naar kerkelijke gemeenschappen. Een
mooi praktijkvoorbeeld van de ambassadeur van Roze50+:
“Ik stond op de 50plusbeurs met de stand van Roze50+ recht tegenover de stand van de
SGP. Roze50+ had een tv-scherm staan waarop constant beelden werden uitgezonden
van de Canal Parade en dergelijke. Op een gegeven moment ben ik naar de stand van de
SGP gestapt en heb gevraagd wat ze van het uitzicht vonden. Ik vroeg of ze respect voor
onze zienswijze konden hebben, zoals wij die ook voor hen hadden, en het antwoord was
positief, Zo zijn we heel goed in gesprek geraakt, waarbij respect voor elkaar de
verbinding vormde.”

Het recente aftreden van Onno Hoes als burgemeester van Maastricht komt ter sprake,
omdat hier de scheiding politiek en diversiteit in beeld komt.
Alle maatschappelijk organisaties, inclusief LHBT-organisaties, bestaan uit burgers, en
een burgemeester is vertegenwoordiger voor de alle burgers.
Christelijke transgenderproblematiek is nog ingewikkelder, dit wordt door alle
deelnemers herkend. In een gelovige omgeving is het als transgender nog veel moeilijker
om uit de kast te komen, ook voor jongeren. Dit in tegenstelling tot LHB-jongeren
waarvoor dit steeds makkelijker lijkt te worden.
Gemeenten kunnen faciliteren, groepen bij elkaar brengen, ontmoetingen faciliteren
tussen LHBT-organisaties, kerken en onderwijsinstellingen. Dit netwerk is van zeer grote
waarde.
LHBT-organisaties kunnen contacten aangaan/verstevigen met met roze raadsleden,
want die kunnen vragen stellen bij beleid en moties indienen. Het heeft voor LHBTorganisaties zeker zin om energie te steken in dit soort lobbies.
Roze ambassadeurs zijn belangrijke sleutelfiguren, zoek bondgenoten in eigen kring,
want samen sta je sterker!
Rolmodellen: de ervaring leert dat ambassadeurs in wie mensen zich herkennen en
waarmee ze zich kunnen identificeren, dus uit eigen kring, veel meer aanspreken bij de
doelgroep (vooral jongeren) dan rolmodellen met een hoge status of bekendheid.
Zoek dus vooral in je eigen en andere organisaties naar mensen die zich voor het
onderwerp hard willen maken, als rolmodel of voor de lobby.
LCC Plus Projecten
LCC Plus Projecten is een alliantie van de vijf christelijke LHBT-organisaties LKP,
CHJC, ContrariO, HolyFemales.nl en Netwerk Mirre die in 2012-2014 (inmiddeks verlengd
tot 31 maart 2015) gezamenlijk een vijftal projecten uitvoeren om de sociale acceptatie
van homoseksualiteit in christelijke kring te bevorderen. Het gaat om de volgende
projecten:
Deze projecten worden gesubsidieerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur &
Wetenschap en uitgevoerd door vrijwilligers uit de vijf organisaties, verwante groepen en
alliantiepartners.
De vijf actuele projecten zijn:
Een vrouw Apart
Voor de verbetering van de psychosociale positie van LHBT in christelijke kring
Homo op School
Werkt aan inbedding en blijvende aandacht voor het belang van de thematiek van
homoseksualiteit in het onderwijs via relatiebeheer, beleid, onderwijscurriculum en
toerusting/training van docenten en kerkelijke ambtsdragers.
De Roze Herberg
Brengt sleutelpersonen uit christelijke organisaties en geloofsgemeenschappen samen
met het christelijk roze werkveld om de dialoog te bevorderen en gaande te houden.
Over de Grens
Bevordert de internationale samenwerking met christelijke LHBT-organisaties in m.n.
Oost-Europa d.m.v. opleiding en toerusting, en overdracht van kennis en ervaring.
Zorg voor een homo – Voor de toerusting van professionals in de ondersteuning van
christelijke LHBT’s.
Nico Willemsen
Nico, in het dagelijks leven lifecoach, heeft meegewerkt in de projectgroep Zorg voor een
Homo, die in de actuele projectperiode de website www.regenbooghulp.nl ontwikkelde.
Deze website brengt christelijke LHBT die op zoek zijn naar passende hulpverlening in
contact met hulpverleners die die hulpverlening bieden. De passende hulpverlening wordt

geborgd doordat de hulpverlener die zich op de website registreert een Visiedocument
dient te onderschrijven.
Nuttige websites
LCC Plus Projecten
Platform christelijke LHBT-organisaties
Regenbooghulp

www.lccprojecten.nl
www.christen-homo.nl
www.regenbooghulp.nl

