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Helmond, 20 junii 2019 Zaaknummer: 50037609 

Onderwerp: Regenboogbeleid 2018-2022  

   

 

Geachte raadsleden, 
 
Sinds 2015 is Helmond een zogenaamde regenboogstad. Als regenboogstad richt je je op de veiligheid en 
acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuelen, biseksuele, transgenders en interseksuelen (LHBTI). 
Helmond voert dit beleid samen met Eindhoven uit.  
De regie op dit beleid ligt bij een regionale stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van 
belangenverengingen, onderwijs, gemeenten en Movisie. Dit gebeurt onder voorzitterschap van de GGD 
(opdrachtnemer).  
In deze raadsinformatiebrief geven wij u terugkoppeling op de resultaten uit 2018 en een vooruitblik op de 
periode 2019 t/m 2022, waarvoor wij recentelijk als regenboogstad opnieuw subsidie hebben aangevraagd 
bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 
  
Terugblik regenboogbeleid 2018 
Het regenboogbeleid heeft zich in 2018, evenals in de voorgaande jaren, hoofdzakelijk gericht op de 
doelgroep jeugd en onderwijs. Enerzijds op de leerlingen, door middel van voorlichtingen en themaweken. 
En anderzijds op het onderwijspersoneel door het aanreiken van een ‘Routekaart’ (beschikbare 
lesmethoden), het faciliteren van een 2-tal websites (www.seksuelediversiteit.nl en www.vrijzoalsjebent.nl), 
gastlessen door voorlichters van belangenorganisaties, trainingen en een regionale inspiratiebijeenkomst.  
Scholen zijn wettelijk verplicht het onderwerp in hun curriculum op te nemen. Uit de evaluatie 2018 blijkt 
echter dat het onderwerp nog relatief weinig prioriteit krijgt en dat het welslagen van de aangereikte 
interventies sterk afhankelijk is van enthousiaste contactpersonen binnen een school.  
Het is dan ook een kwestie van een lange adem. Veel kleine successen moeten uiteindelijk een verandering 
bewerkstellingen. 
Verder is er in 2018 een start gemaakt met de benadering van de niet-westerse allochtone gemeenschap in 
Helmond. Een Stichting met ervaring op dit terrein heeft gewerkt aan het bouwen van een Helmonds 
netwerk om de doelgroep te bereiken. Via lokale sleutelfiguren heeft in 2018 uiteindelijk een eerste 
cursusgroep gedraaid in Helmond die met onderwerpen rondom seksuele diversiteit aan de slag is gegaan. 
  
Meerjaren regenboogplan 2019 t/m 2022 
Helmond en Eindhoven hebben ook voor de periode 2019 t/m 2022 regenboogmiddelen aangevraagd bij 
OCW (€ 20.000/jaar). Hieronder informeren wij u over de kernpunten uit het meerjarenplan.  

1. Blijvende aandacht voor de doelgroep jeugd. Echter, mede op basis van de evaluatie 2018, 
organiseren we ook activiteiten buiten het onderwijs. Een brainstormsessie begin dit jaar, met 
jongeren uit de doelgroep, heeft een aantal ideeën opgeleverd (inzet jongerenwerk, stimuleren dat 
jongeren zélf het thema oppakken, een bewustwordingscampagne gericht op jongeren, verbinding 
leggen met lokale programma’s rondom seksuele weerbaarheid en het suïcidepreventieproject 
STORM). 

2. In Helmond zet St. Nese zich in om onderwerpen rondom seksuele diversiteit binnen de niet-
westerse allochtone gemeenschap in Helmond bespreekbaar te maken. Er wordt in hun opdracht 

http://www.seksuelediversiteit.nl/
http://www.vrijzoalsjebent.nl/


 

 

ook een theaterstuk ontwikkeld en opgevoerd om dit te bevorderen en er staan 2-3 cursussen in de 
planning. 

3. In Helmond gaan we ook wijkprofessionals (participatiecoaches en WMO-consulenten) scholen op 
het herkennen van genderexpressie/–identiteit en het omgaan met transgenders. 

4. Vanaf 2020 worden – in samenwerking met het COC – ook activiteiten/projecten voor vluchtelingen 
en statushouders ontwikkeld.  

5. Op grond van signalen van belangenorganisaties willen we m.i.v. 2020 de doelgroep verbreden naar 
ouderen. Begin 2019 heeft een brainstormsessie plaatsgevonden met vertegenwoordigers uit deze 
doelgroep en van zorgorganisaties. Met deze ideeën gaan we aan de slag (benaderen 
verzorgingstehuizen, promoten roze loper, symposium roze ouderen). 

 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Helmond 
de burgemeester                    de secretaris 

 
 


