
 

1.2. Diversiteit 
 
Naam deelplan Diversiteit Categorie 1 
Resultaten Aanv. o.g.v par 6.2 

Beleidskader 
Organisaties Shout Wageningen 

1. Waarom 
In de resultaten van Samen Wageningen is specifiek aandacht besteed aan het welbevinden van  
lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) inwoners. Een van de resultaten is dat 
zij zich gerespecteerd en prettig voelen in Wageningen. Anno 2017 is het nog steeds niet altijd 
mogelijk om in de openbare ruimte te zijn wie je bent. Onschuldige blijken van liefde voor elkaar zoals 
elkaars hand vasthouden of een klein zoentje kunnen grote gevolgen hebben door homofobie in de 
samenleving. Ondanks het milde klimaat voor LHBT inwoners in Wageningen is het nog steeds 
noodzakelijk om door en voor de doelgroep (LHBT inwoners) “iets” te regelen om elkaar veilig te 
kunnen ontmoeten. Daarbij is het ook belangrijk om voorlichting te geven op basis- en middelbare 
scholen, om de acceptatie van homoseksualiteit, biseksualiteit en transgenders te vergroten. Veel 
tieners hebben moeite om uit de kast te komen. En àls er over homo’s gepraat wordt, is dat vaak in 
negatieve zin. Wij willen het onderwerp uit de taboesfeer halen en jongeren helpen uit te komen voor 
hun geaardheid. Voorlichting is nog steeds heel hard nodig! Dit onderwerp speelt zich ook af in de 
AZC's, waar een homofobe sfeer heerst en vluchtelingen zich, gevlucht en wel, zich nog steeds niet 
vrij kunnen voelen.  

2. Voor wie  
Voor alle LHBT inwoners (inclusief vluchtelingen): jong, middelbaar, oud van alle gezindten, afkomst 
en religies en voor alle leerlingen op lagere en middelbare scholen, inclusief jongeren die moeite 
hebben met of twijfelen aan hun geaardheid.  

3. Wat willen we bereiken? 
Resultaat/effect Concreet doel indicatoren monitoring 
Aanvullend resultaat: op 
grond van par. 6.2 
beleidskader: De 
gemeente wil er ook voor 
zorgen dat lesbische, 
homoseksuele, 
biseksuele en 
transgender inwoners 
zich gerespecteerd en 
prettig voelen in 
Wageningen. Daar waar 
nodig voert de gemeente 
de regie en werkt hierin 
samen met partners. 

LHBT’ers in Wageningen 
voelen zich prettig en vrij 
om te zijn wie ze zijn, 
hiertoe is er een veilige 
plek waar LHBT’ ers 
elkaar kunnen 
ontmoeten. 

Bezoekersaantallen op 
feesten en café avonden 
 
De door de inwoner  
ervaren bijdrage van de 
activiteiten aan het 
hiernaast beschreven doel  
 
 

Tellen 
 
Klanteffectmeting 
 
In beeld brengen van 
verhalen van inwoners 
door middel van 
filmpjes 
 
Evaluatie met 
betrokken partijen 

Het uit de taboesfeer 
halen van seksuele 
diversiteit: Leerlingen 
denken zelf na over dit 
onderwerp en spreken 
hierover met docent en 
ouders met als doel dat 
LHBT-leerlingen zich niet 
buitengesloten voelen en 
niet worden gepest, maar 
geaccepteerd. (Het 
mogelijk voorkomen van 
zelfmoord (is bij LHBT-
leerlingen een factor 5 
hoger dan bij hetero’s) 

Aantal aanvragen van 
scholen  
 
De door de inwoner  
ervaren bijdrage van de 
activiteiten aan het 
hiernaast beschreven doel 
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Resultaat/effect Concreet doel indicatoren monitoring 
 LHBT vluchtelingen 

krijgen goede voorlichting 
en ondersteuning over de 
LHBT-situatie in 
Nederland met als doel 
dat LHBT vluchtelingen 
vrijuit kunnen spreken 
met autoriteiten 
(advocaten, politie, IND) 
over hun geaardheid 

Aantal gesprek aanvragen 
van VWON 
 
De door de inwoner  
ervaren bijdrage van de 
activiteiten aan het 
hiernaast beschreven doel 
 

Tellen 
 
Klanteffectmeting 
 
In beeld brengen van 
verhalen van inwoners 
door middel van 
filmpjes 
 
Evaluatie met 
betrokken partijen  Jongeren maken kennis 

met gelijkgestemden, 
krijgen steun bij hun 
worsteling met hun 
geaardheid en worden 
zelfverzekerd en kunnen 
zijn wie ze zijn 

Deelnemersaantal 
 
De door de inwoner  
ervaren bijdrage van de 
activiteiten aan het 
hiernaast beschreven doel 

4. Onderbouwing 
SHOUT Wageningen doet dit werk al bijna 50 jaar (sinds 1968) zeer 
succesvol. Niet alleen in Wageningen maar ook in Ede, Zetten, 
Opheusden, Andelst. Sinds 2013 is het werk uitgebreid met gesprekken 
met vluchtelingen en in 2016 hebben we met 70 LHBT vluchtelingen 
gesprekken gevoerd. 
 
Hieronder enkele quotes van deelnemers: 
 “Het was erg fijn om deel te nemen aan de Out Now van SHOUT, 
omdat je ervaringen kunt delen met anderen en anderen leert kennen 
die net of niet “uit de kast zijn”. Ik vond het ook erg leuk om met de Out 
Now kennis te maken met SHOUT.” (Man, 22 jaar) 
 “Het contact met andere leden van de Out Now was een belangrijke 
steun tijdens mijn coming-out.” 
(Vrouw, 25 jaar) 
 
Bijkomend effect: door de symbiose met theater De Wilde Wereld blijft 
het voor kleine toneelgroepen, koren, yoga, salsa- en tangolessen 
mogelijk om goedkoop en zonder subsidie over een theaterzaal te 
beschikken. Deze win-win situatie is voor het Wageningse 
theater/uitgaansleven een pluspunt.  
 

BAAT : Beschikbaar, Aanvaardbaar, Aanpasbaar & Toegankelijk 
Door ervoor te zorgen dat LHBT inwoners zich prettig voelen en gerespecteerd in de Wageningse 
Samenleving geeft SHOUT heel concreet invulling aan de mensenrechten. De activiteiten van 
SHOUT zijn beschikbaar en toegankelijk voor iedereen en vergroten de acceptatie en 
toegankelijkheid van LHBT inwoners in de samenleving. 

5. Aanpak 
We organiseren jaarlijks 10 discofeesten, 10 café-, film- of discussieavonden, 4 studentenfeesten 
door vrijwilligers van de Podiumcie, de G41Dcie, en de PRcie. We gaan daarnaast onderzoeken op 
welke manier meer verbinding en/of integratie aangebracht kan worden met andere activiteiten van 
ontmoeten en verbinden.  
 
Tijdens onze lessen op middelbare scholen hebben leerlingen de mogelijkheid om anoniem vragen te 
stellen, vertellen onze voorlichters hun persoonlijke coming out-verhaal en houden we een 
groepsdiscussie. Onze voorlichting is er niet op gericht om leerlingen een mening op te dringen; we 
stimuleren ze om zelf na te denken over het onderwerp en laten onze kant van het verhaal zien. Er 
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zijn altijd wel leerlingen die homoseksualiteit afkeuren. Bij deze leerlingen proberen we begrip te 
kweken. Dit levert vaak levendige discussies op. Achteraf horen we vaak dat leerlingen onze les 
hebben gewaardeerd. Sinds een paar jaar zijn we ook actief op basisscholen. We richten ons daarbij 
op groep 7 en 8. Het spreekt voor zich dat dit programma er anders uit ziet dan het programma voor 
middelbare scholen. We praten niet over seks, maar wel over onderwerpen als verliefd zijn, verkering 
en “twee papa’s of twee mama’s”. We hebben een interactieve basisschoolmethode die bestaat uit 
puzzels, spellen, een quiz en een nabespreking. SHOUT Wageningen heeft een poule van ca. 12 
voorlichters die gratis voorlichting geven.  
 
Op verzoek van VWON-vrijwilligers werkzaam in AZC De Leemkuil hebben onze vrijwilligers een of 
twee gesprekken met de vluchteling. Al onze activiteiten zijn open voor vluchtelingen. In 
samenwerking met Vluchtelingenwerk Oost Nederland zijn we gesprekspartner voor mannen en 
vrouwen die naast vluchteling ook homoseksueel of transgender (LHBT) zijn. In het gesprek spreken 
ze vaak voor het eerst in Nederland met iemand over hun geaardheid, de problemen die er zijn, wat 
ze hebben meegemaakt, hun vaak heftige levensverhaal enz. We kunnen nauwelijks problemen echt 
oplossen. We bieden een luisterend oor van iemand met dezelfde geaardheid en halen de vluchteling 
even uit zijn/haar isolatie.  
 
Een, soms twee, keer per jaar organiseert SHOUT Wageningen de Out Now groepjes. Maximaal 8 
personen komen dan een tiental keer bij elkaar om over wat hun aan het hart gaat te bespreken o.l.v. 
twee vrijwilligers-mentoren. 

6. Organisatie  
De activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers van SHOUT Wageningen in samenwerking 
met een aantal samenwerkingspartners, zoals de basisscholen en middelbare scholen, VWON, 
Studentenverenigingen, De Wilde Wereld en Emmaus.  

7. Budget/begroting 
 

BASISINFRASTRUCTUUR 

Activiteit / interventie Organisatie Totaal 

Ontmoetingsplek voor LHBT'ers, voorlichting op scholen over  
LHBT, gesprekken met en begeleiding van LHBT-vluchtelingen, 
gespreksgroepen voor jongeren die worstelen met hun 'coming 
out'. 

SHOUT 
Wageningen 

 € 5.000 

 
 


