
 

 
 
 

 Aan de leden van de gemeenteraad. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Raadsinformatiebrief     

 

Helmond, 12 januari 2021 Zaaknummer: 50409388 

Onderwerp: Voortgang regenboogbeleid 2020  

   

 

Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
Ook voor de beleidsperiode 2019 t/m 2022 ontvangt Helmond regenbooggelden van het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Als regenboogstad richten wij ons op de acceptatie en veiligheid van 
lesbische vrouwen, homo-seksuelen, biseksuele, transgenders en interseksueel (LHBTI). Helmond voert dit 
beleid samen met Eindhoven uit. De regie ligt bij een regionale stuurgroep, bestaande uit 
vertegenwoordigers van belangenverengingen, onderwijs, gemeenten en Movisie. Dit gebeurt onder 
voorzitterschap van de GGD ZO-Brabant. In deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de resultaten 
van het afgelopen twee jaar en kijken we vooruit naar de periode tot en met 2022.  
  
Terugblik op 2019 en 2020  
De belangrijkste doelgroep van het regenboogbeleid blijft ook in de lopende beleidsperiode de jeugd. 
Daarnaast richten we ons de komende jaren, op basis van signalen van belangenorganisaties, ook op 
ouderen en mensen met een niet-westerse achtergrond. 
 
Publiciteitscampagne ‘Lekker Boeiend’ (jongeren) 
De campagne is ontwikkeld in directe samenwerking met jongeren en is in september 2020 gelanceerd op 
het Dr. Knippenbergcollege door de jeugdburgemeester van Helmond en leden van de GSA (Gender and 
Sexuality Alliances). De campagne heeft tot doel het onderwerp breed bespreekbaar te maken en de 
tolerantie jegens deze doelgroep te vergroten (zie voorbeeldposters in de bijlage).  
  
Contacten met het onderwijs  
De geplande theatervoorstellingen van TheaterAanZ op het ROC konden wegens corona helaas niet 
doorgaan. Dit is ook het geval voor de docenttraining ‘Blikverruimers’. Deze richt zich op het leren voeren 
van krachtige gesprekken in de klas over seksuele diversiteit en andere maatschappelijk gevoelige 
onderwerpen.  
 
Om scholen op de hoogte te houden van beschikbare (online) lesmethoden en –pakketten brengt de GGD 
periodiek een thematische Nieuwsbrief uit. De informatie is tevens vindbaar via de reeds ontwikkelde 
websites www.seksuelediversiteit.nl , www.vrijzoalsjebent.nl en via de websites van de diverse organisaties. 
De routekaart heeft in de 2de helft 2020 een update gekregen.  
 
Bijscholing wijkprofessionals 
Zowel de participatiecoaches van Senzer als de Wmo-consultenten van de sociale wijkteams hebben een 
korte online training gevolgd over de bejegening van transgenderpersonen.  
  
  

http://www.seksuelediversiteit.nl/
http://www.vrijzoalsjebent.nl/
http://www.ggdbzo.nl/partners/scholen/seksuele%20diversiteit/Paginas/Project%20Seksuele%20diversiteit.aspx


 

 

Roze 50+ 
In het voorjaar 2020 zijn gesprekken gevoerd met lokale Roze 50+ ambassadeurs. Zij willen graag aan de 
slag met het geven van voorlichtingen in zorginstellingen. In januari en februari jl. heeft de GGD vijf locaties 
bezocht waar ouderen wonen, o.a. Alphonsus van Savant-zorg en Keyserinnedael van De Zorgboog. Alle 
locaties gaven aan dat ze een voorlichting door een Roze 50+ambassadeur erg op prijs zouden stellen. Zij 
willen die aanbieden aan de verzorgenden/verplegenden, artsen en psychologen. 
  
Vooruitblik 2021 en 2022 
Diverse activiteiten konden in 2020 niet doorgaan door de coronacrisis. Afhankelijk van de ontwikkelingen 
hiervan in 2021, zal de focus de komende twee jaar op de volgende onderwerpen liggen: 
  
Onderwijs 

 Herhaling van de postercampagne ‘Lekker Boeiend’ (2020, afhankelijk van coronabeleid op scholen) 
in combinatie met sociale media aandacht. 

 We verzorgen weer jaarlijks een docenttraining ‘Blikverruimers’. 

 Stimuleren GSA’s op scholen om zo de jongeren via hun leeftijdgenoten te bereiken. 

 Minimaal 3 theatervoorstellingen van TheaterAanZet per jaar op het ROC TerAa. 

 Verbinding leggen met het suïcidepreventieproject STORM. 
  
Niet-westerse Allochtonen 

 St. Nese: versteviging van het netwerk binnen de Turkse gemeenschap in Helmond, minimaal twee 
gespreksgroepen en een theatervoorstelling (in het Turks) per jaar in Helmond. 

 Met ingang van 2021 worden – in samenwerking met het COC – ook activiteiten/projecten voor 
vluchtelingen en statushouders ontwikkeld (regionaal aanbod). 

  
Ouderen 

 De komende jaren willen we het aanbod vanuit Roze 50+ en de toezeggingen van de 
zorginstellingen verzilveren door het starten met voorlichtingsbijeenkomsten aan zorg-professionals 
door 50+ ambassadeurs.  

 In overleg met Helmondse Roze 50+ ambassadeurs wordt onderzocht óf en waar in Helmond enkele 
keren per jaar een activiteit kan worden georganiseerd die aantrekkelijk is voor LHBTI-ouderen 
(bewust niet exclusief voor deze doelgroep). 

 In 2021 is een symposium voorzien over roze ouderen voor huisartsen, wijkverpleegkundigen, 
ouderenadviseurs, thuiszorg, buurtcentra, praktijkondersteuners ed.  

  
Wij hopen u met deze informatiebrief inzicht te hebben gegeven in hetgeen wij doen op het gebied van 
seksuele diversiteit.  
 
Bijlagen  
Voorbeeldposters bewustwordingscampagne jongeren 
 
 
Hoogachtend,  
Burgemeester en wethouders van Helmond, 
 
mevr. P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel H.J. de Ruiter 
burgemeester secretaris 
 


