
 
 

In 2018 is het tien jaar geleden dat achttien gemeenten en de toenmalige Minister van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap de Koploperovereenkomst lesbisch- en homo-emancipatiebeleid 
ondertekenden. Daarmee startten gemeenten en het Rijk een gezamenlijke inzet voor het 
verbeteren van de positie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en 
transgenders. 
 
Inmiddels zijn we in het laatste jaar van het Regenboog Programma (2015-2017) en maken we de 
balans op. De formele programma evaluatie wordt eind 2017 opgeleverd. Wij, de huidige 
regenbooggemeenten willen u, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ruim voor het einde 
van het programma in gezamenlijkheid informeren over hoe wij op dit thema de samenwerking 
tussen Rijk en regenbooggemeenten willen continueren na 2017.  
 
Wij verzoeken u om samen met ons de sociale acceptatie, emancipatie en veiligheid van alle 
groepen binnen de LHBT+ gemeenschap te blijven vergroten door de investering in het programma 
voor regenbooggemeenten te continueren. Daarnaast vragen we u om met ons en direct betrokken 
landelijke partijen, waaronder COC Nederland, TNN en Movisie, het ingeslagen pad van intensieve 
samenwerking de komende regeerperiode voort te zetten en tevens het netwerk van landelijke 
partners uit te breiden en te verstevigen.   

 
Wat wij u daartoe bieden is: 

 Een groot aantal reeds lopende regenboog projecten in onder meer onderwijs, sport, zorg en 
welzijn dat de potentie heeft om nog breder te worden geïmplementeerd;  

 Een netwerk van samenwerkende regenbooggemeenten dat kennis en ervaring opbouwt en 
onderling deelt; 

 Uiteenlopende gemeentelijke netwerken zowel lokaal, regionaal als provinciaal, die benut 
kunnen worden om de regenboog programma doelen te realiseren. 

 
De komende periode willen wij: 

 Het regenboogbeleid (nog) effectiever maken door de samenwerking tussen betrokken partijen 
te versterken, proces en uitvoering te monitoren en evalueren, en best-practices te delen; 

 Het regenboogbeleid richten op preventie én bestrijding van discriminatie van de LHBT+. Met 
specifieke aandacht voor de LHBT+ binnen het brede kader van discriminatie daar waar dit 
(nog) niet vanzelfsprekend is;     

 Het regenboogbeleid normaliseren in die zin dat het de norm is om regenboogbeleid te voeren 
en ieder individu uit de LHBT+ gemeenschap daadwerkelijk als gelijkwaardig wordt beschouwd; 

 Het regenboogbeleid (nog) beter borgen binnen bestaande kaders (diversiteit, emancipatie) en 
het (beter) verbinden met overig relevant gemeentelijk beleid bijvoorbeeld op het gebied van 
onderwijs, sport, veiligheid, preventieve jeugd- en gezondheidszorg en arbeidsmarkt.  

 
Wij hebben de afgelopen jaren een positieve beweging in gang gezet, wij zien de resultaten en 
tevens de noodzaak om onze inzet te continueren. Wij zetten in op een inclusieve samenleving 
waarin de meerwaarde van diversiteit zichtbaar wordt. Wij zetten in op een omgeving waar de jeugd 
opgroeit in de wetenschap dat iedereen er mag zijn en dat er een veilige plaats is voor iedereen. 
Ongeacht gender, seksuele identiteit, geloof of afkomst. 

 
Namens onderstaande 45 regenbooggemeenten 
 
 


