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In 2014 heeft de gemeente Helmond de intentieverklaring ‘meerjarenaanpak Regenboogsteden 2015’ 
ondertekend op basis waarvan wij van het ministerie van OCW een subsidie toegekend kregen van  
€ 50.000 voor de jaren 2015-2017. Hiermee willen we de sociale acceptatie van seksuele diversiteit 
bevorderen. 
 
Onderzoek naar de mening bevolking over seksuele geaardheid 
Om het effect van de maatregelen in het kader van bovengenoemd beleid te toetsen, hebben wij in 2015 
een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar de mate van acceptatie van de LHBT-doelgroep (lesbiennes, 
homo’s, biseksuelen en transgenders) door de Helmondse bevolking. Een dergelijk onderzoek is eerder in 
2012 uitgevoerd. 
Uit het onderzoek 2015 blijkt dat veruit de meeste Helmonders een positieve opstelling hebben ten 
opzichte van de LHBT-groep. In 2012 werd deze conclusie al getrokken en het beeld van 2015 is nog wat 
gunstiger geworden. Meer dan 90% is van mening, dat mensen – welke geaardheid ook – hun eigen leven 
moeten kunnen leiden. Mensen met een laag opleidingsniveau hebben daarbij gemiddeld een wat 
negatievere mening dan mensen met een hoog opleidingsniveau.  
Het aantal geregistreerde klachten die betrekking hebben op seksuele geaardheid is al enkele jaren stabiel 
(gemiddeld 2 per jaar, informatie Meldpunt Discriminatie). 
In de bijlage vindt u een notitie met de uitkomsten van het onderzoek. 
 
Aanpak seksuele diversiteit 2015-2017 
Samen met de begeleidingsgroep LHBT, onder voorzitterschap van de GGD, hebben we een 
vervolgaanpak ontwikkeld, die voortbouwt op de ervaringen en resultaten uit de eerste fase (2012-2015). 
Bij de vervolgplannen hebben wij de scholen betrokken die deelnemen aan het bestuurlijk overleg 
‘Onderwijs en Kinderopvang’, de Helmondse adviesraden en Stichting Homobelangen Helmond.  
 

Met de meerjarenaanpak voor 2015-2017 verbreden we de aanpak naar scholen voor voortgezet onderwijs 

en het MBO in Helmond. Concreet beoogt het vervolg:   
1. Alle scholen in Helmond te ondersteunen om per leerjaar concreet invulling te geven aan het 

thema ‘seksuele diversiteit’ in hun curriculum. Scholen zijn op de hoogte van bestaande (online) 
beschikbare lesmethoden en pakketten. Indien gewenst hebben ze advies gehad over 
ondersteuning, gastlessen en projecten die lokale organisaties kunnen leveren.  

2. Lokale / regionale organisaties die een aanbod hebben voor scholen op het gebied van ‘seksuele 
diversiteit’ hebben hun aanbod op elkaar afgestemd en doen een gezamenlijk aanbod aan 
scholen. De informatie wordt gepresenteerd via de reeds ontwikkelde website 
www.seksuelediversiteit.nl en via de websites van de diverse organisaties. 

3. Scholen met specifieke doelgroepen worden ondersteund met (aangepaste) lesmethoden door 
GGD en MEE.  

 
 



 

 

In 2015 is een belangrijk instrument ontwikkeld om deze doelstellingen te realiseren: de zogenaamde 
‘Routekaart’. Met deze gids kunnen scholen overzichtelijk en gemakkelijk vinden hoe ze seksuele 
diversiteit in diverse lessen en op verschillende manieren (structureel) kunnen inbedden in hun 
lesprogramma’s. 
 
Een van de beoogde resultaten van deze aanpak is een toenemende acceptatie van diversiteit onder 
jeugdigen. Het recente onderzoek laat zien dat de acceptatie onder jongeren niet significant lager is dan 
binnen andere leeftijdscategorieën en ten opzichte van 2012 is toegenomen. Toch blijft een dergelijke 
attitudeverandering een kwestie van een lange adem. De vervolgaanpak zorgt voor blijvende aandacht 
binnen het onderwijs voor dit thema, vanuit het motto: kennis voorkomt weerstand. 
 
Verder zullen we in 2016 twee homo-verkeerslichten (lichten met 2 vrouwtjes en/of 2 mannetjes) en een 
regenboog(zebra)pad realiseren. De locaties worden nog nader bepaald.  
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Helmond 
de burgemeester                    de secretaris 
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http://www.ggdbzo.nl/partners/scholen/seksuele%20diversiteit/Documents/Routekaart%20seksuele%20diversiteit.pdf

