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Frontliners zijn cruciaal in de 
COC-aanpak. Het zijn de gedreven 
voorvechters in de ‘frontlinie’ van het 
acceptatieproces: bevlogen activisten, 
roze 50+ ambassadeurs, voorvechters 
uit Belize, biculturele rolmodellen en 
stoere scholieren. Het COC ondersteunt 
ze, waarbij de frontliners aangeven wat 
ze nodig hebben. Samen met hen en 
tal van andere vrijwilligers kunnen we 

echt wat veranderen. Daarom vormen 
de frontliners Monique, Ditty, Simone, 
Rowena en Emre letterlijk en figuurlijk  
het gezicht van dit jaarverslag.
Op tal van plaatsen in het verslag  
lees je hoe jij, net als hen, zelf in actie  
kunt komen. Voor een wereld waar 
iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht 
seksuele oriëntatie, genderidentiteit  
en geslachtskenmerken.
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‘De steun van het COC is een zegen.’ Dat 
zegt Simone Hill uit Belize in dit jaarver-
slag. Je kunt het ook omdraaien: het is 
een eer dat COC mag werken met zulke 
sterke en bevlogen mensen als Simone. 
Want dankzij Simone en haar collega’s 
wordt seksuele voorlichting verplicht op 
scholen in Belize. Dankzij onze partners 
in Guyana vindt in dat land voor het eerst 
een Pride plaats. En zo boeken veel van 
onze internationale collega’s indrukwek-
kende successen.

Ook dichter bij huis werken we met 
geweldige mensen. Neem nou de vrijwil-
ligers van de regionale COC verenigin-
gen. Die sluiten regenboogakkoorden 
in maar liefst 43 gemeenten. Daardoor 
staan LHBTI-belangen hoog op de 
lokale agenda. Ze zorgen dat LHBTI- 
asielzoekers er niet alleen voor staan 
en dat LHBTI-jongeren elkaar kunnen 
ontmoeten bij Jong&Out.

Met activisten als Monique eisen we 
maatregelen tegen geweld (bij de 
Haagse politiek). We voeren actie voor 
meerouderschap. We bereiken dat trans-
gender- en intersekse discriminatie bij 
wet wordt verboden en dat het asielbe-
leid wordt verbeterd.

De 18-jarige Emre ziet hoe twee meisjes 
op zijn school weer hand in hand durven 
te lopen (dankzij de inzet van zijn  Gender 
& Sexuality Alliance (GSA)). Zoals Emre 
zijn duizenden jongeren actief in COC’s 
GSA Netwerk.

Door de inzet van Ditty uit Zeeland 
(is er in die provincie nu voor het 
eerst een zorg instelling met een Roze 
 Loper   c ertificaat voor LHBTI-vriendelijke 
zorg). Dankzij Rowena en andere voor-
vechters hebben biculturele jongeren 
steeds meer rolmodellen om zich aan te 
spiegelen. 

Samen met deze helden verandert het 
COC de wereld. Met een beweging 
waarin iedereen meedoet en meetelt, 
ongeacht kleur, culturele achtergrond, 
leeftijd, opleiding, seksuele oriëntatie, 
genderidentiteit, geslachtskenmerken of 
welke achtergrond dan ook. Samen staan 
we sterk!   

Astrid Oosenbrug, Denise Harleman, 
Diana van den Born, Robert Loesberg 
(bestuur), Koen van Dijk (directeur) 



Penning voor Homomonument   
en Blankenstein
COC Nederland kent de Bob Angelo 
 Penning voor LHBTI-emancipatie in 
2018 toe aan Stichting Homomonument 
Amsterdam en aan Karin Blankenstein. 
Stichting Homomonument krijgt de 
 Penning ter gelegenheid van het 30-jarig 
bestaan. Dankzij de Stichting werd het 
Homomonument volgens het COC een 
levend monument, ‘heilige grond’ voor 
de LHBTI-emancipatie, waar wordt 
gevierd, herdacht en geprotesteerd. 
Karin  Blankenstein krijgt de Bob Angelo 
Penning voor haar jarenlange gepas-
sioneerde inzet voor LHBTI-acceptatie 
in het voetbal en andere sporten. De 
 Penning wordt uitgereikt tijdens de 
zesde editie van COC’s True Colors in een 
als altijd bomvol Paradiso Amsterdam. 

Astrid Oosenbrug  
nieuwe voorzitter
Astrid Oosenbrug wordt in november 
2018 door de algemene vergadering 
van COC-verenigingen verkozen tot 
nieuwe voorzitter van COC Nederland. 
De van oorsprong Rotterdamse is sociaal 
ondernemer in de ICT en coacht jonge-
ren. Onder het motto ‘samen sterk’ wil 
ze zich de komende jaren inzetten voor 
een LHBTI-beweging waarin iedereen 
meedoet en meetelt, ongeacht kleur, 
culturele achtergrond, leeftijd, opleiding, 

 

seksuele oriëntatie, genderidentiteit, 
geslachtskenmerken of welke achter-
grond dan ook. Oosenbrug was van 2012 
tot 2017 Kamerlid voor de PvdA en zette 
zich in voor het LHBTI-netwerk van die 
partij. Haar benoeming betekent dat het 
COC na zes jaar (de maximale bestuurs-
termijn) afscheid neemt van Tanja Ineke 
als voorzitter. Zij was de langst zittende 
voorzitter na oprichter Niek  Engelschman 
en zijn opvolger Benno Premsela. In een 
mooi afscheidsinterview met Trouw, 
waarmee de zaterdagkrant opent, kijkt 
Tanja terug op haar voorzitter schap 
en maakt ze de balans op van LHBTI-
acceptatie in Nederland. COC-directeur 
Koen van Dijk prijst Tanja’s tomeloze en 
onvoorwaardelijke inzet: ‘mede dankzij 
Tanja staat er vandaag een sterk COC  
dat mooie resultaten boekt,’ aldus Van 
Dijk.  

COC wint met  
Powervrouwenboot
Bij de Canal Parade van Pride Amster-
dam valt de boot van COC Nederland 
opnieuw in de prijzen. Onder het motto 
Who run the world? zet de organisatie 
vrouwelijke voorvechters uit de emanci-
patiestrijd in de schijnwerpers. Zo onder-
streept het COC de belangrijke rol van 
vrouwen in de LHBTI-gemeenschap en 
geeft lesbische, biseksuele, transgender 
en intersekse vrouwen - en ieder ander 
die zich vrouw voelt - de zichtbaarheid 
die ze verdienen. De boot toont iconen 
de van vrouwen- en LHBTI-emancipatie, 
zoals Bet van Beeren, Marsha P. Johnson 
en Rosie the Riveter. Het COC wint met 
de boot de eerste prijs voor de beste 
invulling van het thema ‘helden’. 

Een nieuwe COC-voorzitter gaat eind 
2018 uit de startblokken om zich in te 
zetten voor een buitengewoon kleurrijke 
community.   

Toenmalig COC-
voorzitter Tanja 
Ineke (2e van rechts) 
overhandigt de Bob 
Angelo Penning aan 

Karin Blankenstein 
(rechts) en de 
mensen van Stichting 
Homomonument 
Amsterdam

Onder: COC 
wint bij Pride 
Amsterdam met een 
Powervrouwenboot 
waarop iconen uit 
de emancipatie in de 
schijnwerpers staan

Rechts: Astrid 
Oosenbrug volgt in 
november Tanja Ineke 
op als voorzitter van 
COC Nederland

TO
M

 K
N

O
F

LO
O

K
V

IN
C

E
N

T
 B

O
O

N

G
E

E
R

T
 V

A
N

 TO
L

2018

6 7



personen, biculturele LHBTI’s en asiel-
zoekers. Ook steunt het fonds evene-
menten voor ouderen, studenten en 
LHBTI’s met een beperking. Zo is er een 
‘Brunch Zonder Stempel’ tijdens Roze 
Zaterdag, om dat evenement inclusief te 
maken en zichtbaarheid te creëren voor 
mensen met een verstandelijke beper-
king. Pink Marrakech – een Nederlands-
Marokkaans LHBTI-platform – kan dankzij 
een donatie een barbecue organiseren 
tijdens Pride. Een reactie van één van de 
deelnemers: ‘Dankbaar dat ik erbij mocht 
zijn en wat een liefdevol samenzijn. Mijn 
wereldje wordt alsmaar groter door Pink 
Marrakech.’ 

Samen tegen  
isolement vluchtelingen
In 2018 organiseren vijftien COC vereni-
gingen activiteiten voor LHBTI-asielzoe-
kers. Asielzoekers ontmoeten elkaar daar, 
en dat helpt om te voorkomen dat ze in 
een sociaal isolement raken. In asielzoe-
kerscentra blijven LHBTI-asielzoekers 
vaak in de kast uit angst voor negatieve 
reacties van medebewoners. Om die-
zelfde reden hebben ze meestal geen 
contact met bestaande migrantenge-
meenschappen in Nederland. Daarbij 
komt dat asielzoekerscentra zich regel-
matig op afgelegen locaties bevinden, 
waardoor het lastig is om aansluiting 
te vinden bij de LHBTI-gemeenschap in 
grotere steden. Om dit sociale isolement 
te doorbreken, organiseert het COC 
maatjesprojecten. Vrijwilligers worden 
onder begeleiding één op één gekop-
peld aan een LHBTI-vluchteling, voor een 
praatje, een kop ko¨e of een wandeling. 
Ook organiseren veel COC verenigingen 
groepsbijeenkomsten voor asielzoekers. 
Een mooi voorbeeld is de Gay Refugee 
Walk-In van COC Eindhoven: de meest 
succesvolle editie in 2018 trekt maar 
liefst 325 bezoekers. Jessica van Zadel-
ho©, projectleider asiel bij COC: ‘We 
merken dat deze projecten een positieve 
uitwerking hebben op het welzijn en de 
mentale gezondheid van deelnemers. Ze 
staan er niet meer alleen voor en vinden 
vaak voor het eerst de moed om hun 
verhaal te vertellen.’

VAN ALLE KANTEN

Twintig keer bi
Tijdens een drukbezochte avond in 
Amsterdam presenteert de Onafhan-
kelijke Bi-denktank eind januari haar 
inzichten over seksuele diversiteit vanuit 
biseksueel perspectief. ‘Meer Ruimte 
Voor Iedereen’ is de titel van de avond. 
De Bi-denktank werd opgericht door 
Barbara Oud, Emiel Maliepaard en Gerrit 
Jan Wielinga na de Europese bi-confe-
rentie EuroBiCon in 2016. Het doel van 
de denktank, die wordt ondersteund 
door het COC, is om ideeën op een rij te 
zetten over seksuele diversiteit vanuit 
biseksueel perspectief. In de denktank 
zitten 10 mensen met verschillende 
achtergronden: activisten, beleidsmakers, 
onderzoekers en anderen. Tijdens de 
avond in Amsterdam is er aandacht voor 
stereotypen over biseksuelen en hoe die 
te bestrijden, en voor de vele manieren 
waarop biseksuelen hun seksuele oriën-
tatie aanduiden. De Bi-denktank vond er 
maar liefst twintig. 

Mooi jaar voor  
Bob Angelo Fonds
2018 Is opnieuw een mooi jaar voor 
COC’s Bob Angelo Fonds. Dankzij tal 
van royale giften van personen, fondsen 
en bedrijven kan het fonds bijna veer-
tigduizend euro uitkeren aan projecten 
voor de LHBTI-community. Er wordt 
een recordaantal van 54 initiatieven 
gesteund. Het gaat om allerlei activitei-
ten waarbij ontmoeting centraal staat, 
vanuit de gedachte dat je samen sterker 
staat als het gaat om LHBTI-emancipatie. 
Zo worden er informatiebijeenkomsten 
georganiseerd, films nabesproken en 
wordt er samen gesport. Het gaat vaak 
om activiteiten voor jongeren, trans- 

De Onafhankelijke 
Bi-denktank presenteert 
haar inzichten over 
seksuele diversiteit op 
een drukbezochte avond 
in Amsterdam 
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Acht punten staan er in het Regenboog-
akkoord dat COC sloot met acht partijen 
in de Tweede Kamer. In 2018 worden de 
eerste onderwerpen uit de overeenkomst 
aangepakt. 

 
Strijd voor beter asielbeleid
COC presenteert op Roze Zaterdag het 
rapport Trots of schaamte? over het 
LHBTI-asielbeleid in Nederland. Het rap-
port is het resultaat van twee jaar dossier-
onderzoek bij de IND door COC-onder-
zoeker mr. Sabine Jansen en het wordt op 
25 juni aangeboden aan staatssecretaris 
Harbers (Asiel). Voornaamste conclusie 
is dat het Nederlandse asielbeleid voor 
LHBTI’s is gebaseerd op ondeugdelijke 
stereotypen. Zo is het belangrijkste cri-
terium om te bepalen of een asielzoeker 
LHBTI is, de vraag of die een ‘proces van 
bewustwording en zelfacceptatie’ heeft 
doorgemaakt. Veel LHBTI-asielzoekers 
hebben zo’n proces niet doorgemaakt, 
weten niet wat er mee bedoeld wordt 
of kunnen er niet over vertellen. Vaak 
wordt hun asielverzoek om die reden 
afgewezen. Als in juli het nieuwe LHBTI-
asielbeleid wordt gepubliceerd, blijkt 
dat staatssecretaris  Harbers drie belang-
rijke voorstellen uit het COC-rapport 
overneemt. Zo worden de ‘ processen 
van bewustwording en zelf acceptatie’ 
geschrapt als criterium. Ook zullen foto’s 
van LHBTI’s en hun partners en verkla-
ringen van derden niet meer zomaar 
terzijde worden geschoven, zoals in het 
verleden vaak gebeurde. Harbers belooft 
dat aanvragen van LHBTI- asielzoekers 
die in het verleden ‘vrijwel uitsluitend’ zijn 

afgewezen op het zelfacceptatiecriterium 
opnieuw  kunnen worden bekeken. Helaas 
blijkt in het najaar dat de IND het verbe-
terde beleid vaak nog niet goed uitvoert; 
het COC volgt de ontwikkelingen met 
andere organisaties op de voet. 

Roep om aanpak geweld
Tien veroordelingen op zo’n 1500 aan-
giftes: de aanpak van geweld en discri-
minatie tegen LHBTI’s moet anders en 
beter. Dat stelt het COC in brieven en in 
gesprekken met minister Grapperhaus 
(Veiligheid), het Openbaar Ministerie, de 
Nationale Politie en de Tweede Kamer. 
In 2018 gaat er veel mis op dit thema. 
Zo oordeelt de rechter in een zaak van 
homoseksuelen die in Dordrecht zijn 
mishandeld dat er geen sprake zou zijn 

van homofobie, terwijl de daders hun 
slachto©ers uitscholden voor ‘kanker-
homo’. De rechter legt geen hogere straf 
op en noemt het schelden ‘dagelijks 
taalgebruik’, het OM gaat daartegen niet 
in beroep. In de mishandelingszaak van 
twee homoseksuele mannen uit Arnhem 
erkent de rechter dat er sprake is van 
‘homoschelden’, maar ook daar zou geen 
sprake zijn van homofobie. De politie 
stuurt maar een kwart van de discrimina-
tiezaken voor vervolging door naar het 
OM. Het COC laat in de media nadruk-
kelijk van zich horen, gaat in gesprek 
met minister, OM en politie en doet een 
reeks voorstellen voor verbetering. In 
april geeft de Tweede Kamer gehoor 
aan de oproep van COC en eist van de 
regering een actieplan tegen anti-LHBTI 
geweld. Als dat plan er in november 
nog steeds niet is, organiseert het COC 
met activistencollectief #ikbenhetzat 
een demonstratie bij de Tweede Kamer 
in Den Haag. Ruim honderd activisten 
trotseren de kou en laten van zich horen. 

Veel Kamerleden betuigen hun steun en 
vragen de regering om haast te maken 
met het actieplan. Minister Grapperhaus 
belooft zijn plan in het voorjaar van 2019 
te presenteren.   

Verbod op transgender- en 
intersekse discriminatie nabij
In juli van 2018 stemt de Tweede Kamer in 
grote meerderheid voor een belangrijke 
belofte uit COC’s Regenboogakkoord: 
een wettelijk verbod op discriminatie van 
transgender- en intersekse personen. 
COC, TNN en NNID – die al lang voor 
zo’n wet pleiten - hadden in de maanden 
voorafgaand aan de stemming nadruk-
kelijk bij de Kamer aangedrongen op een 
stem vóór het initiatiefwetsvoorstel van 
D66, PvdA en GroenLinks. Transgender- 
en intersekse personen krijgen veel te 
maken met discriminatie, maar er was tot 
nu toe niet één wettelijke bepaling die 
dat expliciet verbiedt. De Eerste Kamer 
beslist naar verwachting in 2019 over het 
wetsvoorstel.  
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Boven: Toenmalig  
COC-voorzitter Tanja 
Ineke overhandigt 
het rapport ‘Trots of 
schaamte’ met aan-
bevelingen voor een 
beter LHBTI-asielbeleid 
aan staatssecretaris 
Harbers

Rechts: COC en de 
activisten van  
#ikbenhetzat 
 demonstreren in 
november bij de 
Tweede Kamer voor 
een betere aanpak van 
anti-LHBTI geweld
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MONIQUE DE LA FRESSANGE 
zet zich met COC in voor  
maatregelen tegen geweld

‘Samen 
demonstreren we 
voor veiligheid’

‘Het is nog steeds moeilijk. Ik ben tijdelijk 
gestopt met werken en ik volg therapie. 
Maar ik krijg ook heel veel support. De 
dag nadat ik op straat was aangevallen 
belde COC me met de vraag of ze iets 
voor me konden doen, en dat ze hulp 
konden bieden als ik met iemand wilde 
praten. Dat was zo belangrijk. Elk belletje, 
elk berichtje dat ik kreeg, ik weet nu hoe 
waardevol dat is. Ik was één van die per-
sonen die geen aangifte wilde doen van 
anti-LHBTI geweld. Het voelde ongemak-
kelijk en ik vroeg me af wat voor zin het 
had. Mijn vrienden dwongen me min of 
meer om naar de politie te gaan: meeko-
men jij, zeiden ze. Inmiddels ben ik ervan 
overtuigd dat het inderdaad hard nodig 
is. Ook al vindt de politie de daders niet, 
zoals in mijn zaak, toch is het heel belang-
rijk dat elk geval van anti-LHBTI geweld 
geregistreerd wordt. Totdat de beleid-
smakers eindelijk in de gaten krijgen dat 
er iets ernstigs aan de hand is en dat er 
maatregelen genomen moeten worden.  
Ik help COC nu om die boodschap uit te 
dragen, we demonstreerden samen voor 
veiligheid bij de Tweede Kamer. Ik hoop 
me in de toekomst nog meer te kunnen 
inzetten. Bel me maar op voor wat dan 
ook. Het voorval zal op een bepaalde 
negatieve manier altijd in me doorwer-
ken. Maar het heeft me ook strijdbaar 
gemaakt. Ik ga nog steeds in drag over 
straat. Dat is mijn leven en dat laat ik niet 
van me afpakken.’

JOUW BELANGEN
 
MONIQUE DE LA FRESSANGE (39) 
AMSTERDAM 
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In actie voor 
meerouderschap
COC pleit al ruim acht jaar voor een 
meerouderschapswet, eveneens een 
belofte uit het Regenboogakkoord. 
Steeds meer kinderen groeien op in 
meeroudergezinnen, bijvoorbeeld 
bestaande uit een lesbisch paar, een 
homo- of biman en hun kinderen. Ook de 
staatscommissie Herijking Ouderschap 
pleitte in 2016 voor een meerouder-
schapswet. De wet biedt meerouder-
gezinnen op dit moment namelijk geen 
enkele juridische bescherming. Minister 
Dekker (Rechtsbescherming) maakt 
in maart 2018 bekend dat hij voorlopig 
alleen meer onderzoek naar meerou-
derschap laat doen en dat pas in 2019 
duidelijk wordt of er een wet komt. COC 
reageert dat er al meer dan genoeg 
onderzoek is gedaan en roept minister 
en Kamer op om haast te maken met een 
wet. Om dat pleidooi kracht bij te zetten, 
organiseren COC en Meer dan Gewenst 
tijdens Pride Amsterdam een grote 
publieksactie. Op de ochtend van de 
Canal Parade staat er een open brief van 
de belangenorganisaties in de Volkskrant, 
met als boodschap: regel meerouder-
schap nu! Spandoeken langs de grach-
tenparade doen dezelfde oproep, net als 
reclamevliegtuigen boven de parade.  
De actie is de opening van het NOS 
Journaal en er is uitgebreid aandacht 
voor bij RTL Nieuws, Nieuwsuur, Radio1 
Journaal en in NRC Handelsblad. Hoewel 
er in 2018 nog geen wetsvoorstel wordt 
ingediend, dringen diverse Kamerleden 
aan op haast. 

Dit doet het COC 
– Continu issues op het gebied van LHBTI-

emancipatie onder de aandacht brengen 
van politiek en media

– Concrete oplossingen voorstellen
– Via Landelijke Werkgroep Politiek 

activisten ondersteunen die zelf LHBTI-
belangen op de politieke agenda willen 
plaatsen

– Bij verkiezingen informeren over LHBTI-
standpunten van politieke partijen op 
rainbowvote.NU

Dit bereikte COC in 2018 
- LHBTI-asielbeleid wordt op 

verschillende punten verbeterd
- Aanpak van geweld tegen LHBTI’s staat 

hoog de parlementaire agenda
- Tweede Kamer stemt voor een wettelijk 

verbod op discriminatie van intersekse- 
en transgender personen 

- Grote publieksactie voor 
meerouderschap

- Zicht op vergoeding PrEP

Kom ook in actie!
– Doe mee aan acties van COC: volg 

COC Nederland op coc.nl, Facebook en 
Twitter

– Specifieke expertise of politiek actief? 
Sluit je aan bij COC’s Landelijke 
Werkgroep Politiek: politiek@coc.nl

– Word vrijwilliger in één van de projecten 
voor LHBTI-asielzoekers: asiel@coc.nl

– Breng bij verkiezingen een 
‘regenboogstem’ uit: check standpunten 
op rainbowvote.NU

–  Steun onze politieke activiteiten met 
een donatie: coc.nl/steun-ons 

Zicht op vergoeding PrEP
COC pleit samen met organisaties als 
Aidsfonds en PrEPnu al sinds 2014 voor 
verstrekking en vergoeding van hiv-
preventiepil PrEP in Nederland. Verstrek-
king van het middel zal in Nederland naar 
verwachting leiden tot vijf nieuwe hiv-
overdrachten minder per week. In maart 
2018 volgt een doorbraak als ook de 
Gezondheidsraad de regering adviseert 
om PrEP te vergoeden. COC, Aidsfonds 
en PrEPnu roepen minister Bruins (Medi-
sche Zorg) op om dat advies direct uit te 
voeren. In juli maakt Bruins bekend dat de 
regering PrEP inderdaad vanaf 2019 gaat 
vergoeden.

Afscha�en geslachtsregistratie
Verplichte geslachtsregistratie is onnodig, 
een schending van de privacy en leidt het 
tot problemen voor mensen die zich niet 
thuis voelen in de categorie man of vrouw. 
COC, TNN en NNID bepleiten daarom 
onder meer dat iedereen de mogelijkheid 
moet krijgen om de geslachtsaanduiding 

in het paspoort te laten schrappen met 
een ‘X’. In het Regenboogakkoord en 
ook in het regeerakkoord is afgesproken 
dat het kabinet verplichte geslachtsre-
gistratie zoveel mogelijk zal afscha©en. 
Dat voorstel komt in een stroomversnel-
ling als de rechtbank in Roermond in mei 
oordeelt dat Leonne Zeegers, die een 
intersekseconditie heeft, een paspoort 
met een ‘X’ kan krijgen. De rechtbank 
stelt bovendien dat de wet gever moet 
gaan regelen dat ook andere mensen die 
zich man noch vrouw voelen een X in hun 
paspoort kunnen krijgen. Als Leonne in 
oktober als eerste volwassen  Nederlander 
het nieuwe paspoort zonder de geslachts-
aanduiding ontvangt, roepen COC, 
TNN en NNID de regering op om snel 
met een wet te komen. Op verzoek van 
Leonne coördineert het COC de publi-
citeit voor dit historische moment. Het 
leidt tot veel publiciteit.  Staatssecretaris 
Knops ( Binnenlandse Zaken) belooft nog 
dezelfde dag om aan de slag te gaan met 
een wet. Wordt vervolgd.

JOUW BELANGEN

Links: COC voert 
tijdens Pride 
 Amsterdam 
actie voor 
 meerouderschap 

Boven: Leonne 
Zeegers ont-
vangt in oktober 
2018 als eerste 
volwassen 
Nederlander een 
paspoort met 
een X
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Als je ouder wordt, is het fijn om mensen 
om je heen te hebben die je steunen.  
Het COC bouwt aan een landelijk  
netwerk van en voor LHBTI senioren.  

 
Samen met je ‘Chosen Family’ 
In 2018 start Roze 50+, het samenwer-
kingsverband van COC en ANBO, in 
Groningen met een netwerk van support-
groepen onder de naam Support Your 
Chosen Family. Het initiatief is bedoeld 
voor oudere LHBTI’s die in hun woonom-
geving weinig familie of sociale contac-
ten hebben. De ‘zelfgekozen familie’ is 
een netwerk van fijne mensen waarmee 
je samen leuke dingen kunt doen. Een 
groep waarin je elkaar iets kunt toever-
trouwen als je ergens mee zit en waar je 
iemand kunt vragen om een boodschap 
voor je te doen als je ziek bent – zoals je 
dat omgekeerd ook voor de ander doet. 
Het initiatief wordt gesteund door het 
Oranje Fonds en het is de bedoeling dat 
er de komende jaren tenminste dertig 
van deze groepen door heel Nederland 
komen. Deelnemers zijn enthousiast: 
‘Bij mijn echte familie ben ik niet meer 
welkom, maar dit hier is een warm bad!’, 
vertelt een van hen. Een stel dat graag 
samen naar de film gaat, deed dat niet 
meer sinds een van hen blind werd. 
‘Dankzij deze groep heeft mijn partner 
weer een filmmaatje gevonden. Dat gun 
ik hem zo!’ Hetero’s, cisgenders en jon-
geren zijn vanzelfsprekend ook van harte 
welkom in de groepen.

Landelijke Roze Ouderen Dag
In juli vindt de vierde Landelijke Roze 
Ouderendag plaats in verpleeghuis Hof 
van Sloten van zorgorganisatie Cordaan. 
Er is veel belangstelling voor de middag. 
Onder de aanwezigen stadsdeelvoorzitter 
Emre Ünver van Amsterdam Nieuw-West, 
die aan Cordaan maar liefst vijf nieuwe 
Roze Lopers overhandigt, het certificaat 
voor LHBTI-vriendelijke zorg. Cordaan 
heeft daarmee nu achttien zorglocaties 
met een Roze Loper. De bijeenkomst is 
tevens de opening van Senior Pride, een 
week vol activiteiten voor oudere LHBTI’s 
tijdens Pride Amsterdam. In dat kader 
vindt ook de verkiezing plaats van Mrs. 
en Mr. Senior Pride. De eer valt te beurt 
aan Roze 50+ Ambassadeurs Ditty Smit 
uit Zeeland (zie kader) en Kees van den 
Berg uit Utrecht, vanwege hun enorme 
inzet voor roze ouderen. Omroep Zeeland 
en NPO radio besteden aandacht aan de 
Ouderendag. 
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Bezoekers van de Landelijke Roze Ouderendag  
bij Senior Pride
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zorg- en welzijnsorganisaties die kunnen 
aantonen dat ze LHBTI-vriendelijk zijn. 
Zo’n veertig professionals en vrijwilligers 
nemen in november deel aan de expert-
meeting De Roze Loper ligt uit…en dan? 
De bijeenkomst gaat over de vraag hoe 
je ervoor zorgt dat seksuele- en gender-
diversiteit continue op de agenda blijven 
staan, en dat dat in de dagelijkse praktijk 
ook voelbaar is voor cliënten. Daarover 
gaan medewerkers van veertien zorg- 
en welzijnsorganisaties in gesprek met 
elkaar en met Roze 50+ Ambassadeurs. 
Eén van de conclusies luidt dat aanhaken 
bij de visie of kern waarden van een orga-
nisatie vaak tot succes leidt. Wat beteke-
nen waarden als ‘de cliënt centraal’, ‘lief-
devolle zorg’ of ‘vriendelijkheid, veiligheid 
en vertrouwen’ bijvoorbeeld voor LHBTI-
cliënten? En kennen de  organisaties 
hun LHBTI-cliënten voldoende om deze 
waarden ook voor hen te realiseren? Ook 
een lange adem en volhouden zijn essen-
tieel voor een goed resultaat: het behalen 
van een Roze Loper is pas het begin. De 
bijeenkomst is een initiatief van Roze 50+ 
in samenwerking met de kenniscentra 
Vilans en Movisie. 

De oudste ouderen aan boord 
Het hoogtepunt van Senior Pride 
is elk jaar weer de 75+ boot bij de 
grachtenparade. Op de boot senioren 
van 75 jaar en ouder, samen met 
verpleegkundigen van de betrokken 
instellingen. De organisatie is ieder jaar 
weer een flinke klus, maar het is alle inzet 
meer dan waard: ‘Wat doet dat me goed, 
zoveel lieve reacties, mensen gooien 
snoep, kettingen, rozen en luchtzoentjes’, 
zegt de heer Lenders, die in 2018 
meevaart in de parade. De heer Arends is 
ook van de partij: ‘Ik heb na de oorlog de 
Amerikanen onthaald zien worden, maar 
dit slaat alles! Dat ik dit nog mee mag 
maken.’ Mevrouw van Berkel, eveneens 
aanwezig op de boot: ‘Ik heb heel mijn 
leven overal voor moeten vechten maar 
als je tijdens de Canal Parade zo om je 
heen kijkt, was dat vechten niet voor 
niets!’ De Roze 75+ boot wordt mede 
mogelijk gemaakt door zorgorganisaties 
Amsta, Amstelring en Evean.

Roze Loper: en dan?
In 2018 worden er maar liefst twintig 
nieuwe Roze Lopers uitgereikt aan 

De Roze 75+ 
boot bij Pride 
Amsterdam 
met enkele 
opvarenden
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DITTY SMIT 
zet zich met COC in voor 
roze ouderen 

‘De eerste Zeeuwse 
zorginstelling met 
een Roze Loper is  
een feit!’

‘Er zijn zo’n honderd Roze 50+ Ambassa-
deurs actief in het hele land. Het verbaast 
me dat ik één van de weinige hetero’s 
ben. Iedereen heeft toch wel een broer, 
zus, kennis of vriend die LHBTI is waar-
voor je het kan opnemen? Ooit ben ik 
uitgenodigd door een buurman voor zijn 
verjaardag. Een paar dagen voor het feest 
voegde hij er een beetje bedremmeld aan 
toe dat het misschien wel anders werd 
dan ik gewend was, omdat er heel veel 
mannen zouden zijn. Ik heb mijn hele 
leven kunnen zeggen wat ik wilde en kun-
nen zijn wie ik ben. Het trof me verschrik-
kelijk dat iemand het nodig vindt om 
zichzelf te moeten verantwoorden en dan 
maar af te moeten wachten hoe de ander 
reageert. Een goede vriend van me is ook 
homo, zelf heeft hij dat woord nooit in de 
mond kunnen nemen. Zo zijn er nog heel 
veel meer LHBTI-ouderen die zichzelf niet 
durven te uiten of terug de kast in gaan. 
Met Roze50+ zet ik me voor hen in. Als 
ik zorginstellingen bezoek vinden ze het 
allemaal belangrijk om aandacht te schen-
ken aan roze ouderen maar niemand kan 
er één aanwijzen. Zelf vinden ze dat ook 
gênant, vervolgens ontstaat er dan een 
leuke wisselwerking met het management 
en verzorgend personeel. Vaak zeggen 
organisaties en clubs dat ze enorm veel 
geleerd hebben van de informatie die 
we verstrekken. Het is werk waar ik heel 
veel plezier aan beleef, vooral omdat ik in 
contact kom met zoveel leuke, creatieve, 
inspirerende mensen. Inmiddels heb ik 
eraan mogen bijdragen dat de eerste 
Zeeuwse zorginstelling met een Roze 
Loper een feit is.’

OUD & PROUD
 
DITTY SMIT (72) 
GOES
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Dit doet COC 
– Zichtbaar maken van roze 50-plussers
– Bouwen en onderhouden van een 

netwerk van Roze 50+ ambassadeurs
– Inzetten Roze Loper scan om het welzijn 

en de psychische gezondheid van 
roze 50-plussers in zorginstellingen te 
verbeteren

– Faciliteren roze 50+ community
– Ondersteunen van activiteiten en betere 

zorg voor LHBTI’s met een verstandelijke 
beperking 

Dit bereikte COC in 2018 
–   Twintig nieuwe instellingen ontvangen 

een Roze Loper, veertig instellingen 
worden opnieuw gecertificeerd

–   Support Your Chosen Family netwerk 
van start om oudere LHBTI’s beter te 
ondersteunen

–   Landelijke Roze Ouderendag en  
75+ boot bij Pride Amsterdam

–   Meer aandacht voor transgender 
ouderen in de zorg 

Kom ook in actie!
–   Word Roze 50+ ambassadeur: info@

roze50plus.nl
–   Vraag op rozezorg.nl een Roze 

Loper scan aan voor een zorg- of 
welzijnsinstelling

–   Kom in contact met anderen, maak een 
profiel aan op roze50plus.nl

–   Start of sluit je aan bij een Chosen 
Family-netwerk: info@roze50plus.nl

–   Sluit je als belangstellende, vrijwilliger 
of begeleider aan bij Zonder Stempel 
voor LHBTI’s met een verstandelijke 
beperking: zonderstempel@coc.nl

Mrs en Mr Senior Pride 2018 met een  
aantal van hun voorgangers bij de  
Landelijke Roze Ouderendag
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Transgender ouderen 
Tijdens een voorlichtingsmiddag in het 
najaar van 2018 door onder meer Corine 
van Dun, oud-voorzitter van Transgender 
Netwerk Nederland (TNN), wordt een 
aantal Roze 50+ Ambassadeurs bijgespij-
kerd over wat het betekent om een trans-
gender oudere te zijn. De bijeenkomst is 
het resultaat van de Transgender Denk-
tank van Roze 50+ en diverse trans– 
genderorganisaties. Homo- en biseksu-
aliteit is voor zorginstellingen soms al 
een lastig thema en voor transgenders is 
er dan vaak nog minder begrip. Met de 
opgedane kennis kunnen de Roze 50+ 
Ambassadeurs het onderwerp aankaar-
ten bij zorginstellingen en vragen erover 
beter beantwoorden. COC werkte ook 
mee aan het boek Nieuwe Namen van 
Eveline van de Putte. Voor dit boek  
interviewde de schrijfster achttien trans-
gender ouderen.        
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In Zonder Stempel steunt COC  
LHBTI’s met een beperking.

Train de trainer 
Behalve je verstandelijke beperking hoor 
je ‘ook nog’ bij de LHBTI groep. Voor 
veel LHBTI’s met een verstandelijke 
beperking is zo’n dubbel stigma best een 
uitdaging. Extra belangrijk dus om erover 
in gesprek te gaan. Voor de betrokkene 
zelf, voor anderen in dezelfde situatie 
en voor zorgverleners. Zonder Stempel, 
COC’s community voor LHBTI’s met een 
verstandelijke beperking, organiseerde 
in februari 2018 twee trainingsdagen. 
Doel is om ervoor te zorgen dat de 
zogenaamde duo-ambassadeurs nog 
beter hun werk kunnen doen: het 
gesprek aangaan, voorlichting geven, 
trainingen verzorgen en soms ook 
lezingen geven om zorgprofessionals te 
voorzien van meer kennis over LHBTI’s 
met een beperking. Want vooroordelen 
kun je pas wegnemen als je erover 
praat, of laat zien wat het met je doet, 

zodat je vervolgens een brug kunt 
slaan. Duo-ambassadeurs bestaan 
steeds uit een ervaringsdeskundige met 
een verstandelijke beperking en een 
begeleider. De trainingsdagen maken 
duidelijk dat blijvende ondersteuning 
voor de duo-ambassadeurs van belang 
is. Bijvoorbeeld door hen steeds opnieuw 
de ruimte te bieden om ervaringen te 
delen, uit te wisselen wat het best werkt 
en nieuwe vormen aan te bieden om in 
gesprek te gaan met zorgverleners. 

Eerste hulp bij dating
De landelijke ontmoetingsdag van 
Zonder Stempel vindt in oktober 2018 
plaats in Krommenie. Vrijwilligers van 
Zonder Stempel en Café Pride stelden 
een afwisselend programma samen met 
workshops, feest en een diner. Ruim 
vijftig deelnemers uit alle delen van het 
land waren aanwezig. 
Een van de workshops was getiteld 
Eerste Hulp Bij Dating. Daarin kon je leren 
hoe je een date kunt krijgen met iemand 
die je leuk vindt. Hoe zet je bijvoorbeeld 
de eerste stap? En hoe krijg je een leuk 
gesprek met iemand? De belangrijkste 
tip van de middag: altijd blijven oefenen!  

ZONDER STEMPEL

Deelnemers aan de Zonder Stempel-
ontmoetingsdag voor LHBTI’s met een  
verstandelijke beperking



LHBTI-acceptatie lokaal 
op de agenda 
De COC verenigingen slagen erin om 
LHBTI-acceptatie stevig te agenderen 
bij de gemeenteraadsverkiezingen van 
maart 2018. Vanaf januari werken de 
verenigingen en COC Nederland aan het 
activeren van COC’s kieswijzer Rain-
bowvote.NU. Het leidt tot een lijst van 
zo’n veertig stellingen over gemeentelijk 
LHBTI-beleid die wordt toegestuurd aan 
gemeentelijke partijen in heel Nederland. 
Uiteindelijk presenteert een record-
aantal van 322 gemeentelijke partijen 
uit 126 gemeenten zich in maart op 
Rainbowvote.NU, een forse groei sinds 
de lokale verkiezingen van 2014 toen 
dat nog 231 partijen uit 91 gemeenten 
waren. Ingevulde Rainbowvote formu-
lieren vormen toezeggingen aan het 
COC en de lokale LHBTI-gemeenschap. 
Veel COC verenigingen organiseren ook 
verkiezingsdebatten in aanloop naar de 
gemeenteraadsverkiezingen. Het leidt tot 
Regenboog stembusakkoorden in maar 
liefst 43 gemeenten. In die akkoorden 
maken COC verengingen en politieke 
partijen afspraken over lokaal LHBTI-
beleid voor de komende vier jaar. Het 
gaat om zaken als het bevorderen van 
veiligheid op straat, acceptatie op school 
en genderinclusief aanspreken van 
burgers. COC Midden-Nederland weet 
stembusakkoorden af te sluiten in maar 
liefst zesentwintig gemeenten en houdt 
de voortgang ervan nauwlettend in de 
gaten. 

Iedereen mag zoenen
COC Noordoost-Brabant organiseert in 
maart 2018 een flashmob waarbij mensen 
worden uitgenodigd om te komen zoe-
nen op De Parade in Den Bosch. De ver-
eniging protesteert daarmee tegen het 
vernielen en besmeuren van tientallen 
reclameposters van kledingmerk Suitsup-
ply waarop twee zoenende mannen te 
zien zijn. De actie krijgt veel aandacht: 
op social media, in kranten en ook bij het 
NOS Journaal en Hart van Nederland. 
Ondanks de kou wordt er flink gezoend 
en geknu©eld. De boodschap: iedereen 
mag zoenen en de liefde is van iedereen. 
 
Flinke groei in Eindhoven
COC Eindhoven en regio groeit fors. De 
afgelopen vijf jaar ontstaan er nieuwe 
groepen, worden nieuwe activiteiten 
gestart en groeit het aantal leden en 
vrijwilligers explosief. De sleutel tot het 
succes: initiatief zoveel mogelijk ruimte 
geven. Groepen die een activiteit of ini-
tiatief willen organiseren die past binnen 
de visie van het COC Eindhoven en regio, 
krijgen van het bestuur de ruimte en 
ondersteuning die nodig is. ‘Maar de ver-
antwoordelijkheid blijft bij de initiatiefne-
mers’, aldus het bestuur. ‘Bij veel vrijheid 
hoort veel verantwoordelijkheid. Daar-
door gaan mensen bloeien, ontplooien ze 
zich en zo inspireren ze anderen weer.’

Coming out in portret
COC Haaglanden viert Coming Out Dag 
2018 met een fototentoonstelling over 
coming out. ‘Als het om de worsteling 
van een coming out gaat, raakt een per-
soonlijk verhaal het diepst. Het creëert 
echte bewustwording’, aldus COC Haag-

landen over het initiatief. De tentoonstel-
ling brengt indringende portretten en 
verhalen van tien personen die laten zien 
dat ze in de Haagse regio zichzelf durven 
en mogen zijn. De presentatie is te zien 
in het gemeentehuis van Den Haag en 
vier andere regenbooggemeenten in de 
regio.  

Limburg zet in op diversiteit
In aanloop naar de gemeenteraadsver-
kiezingen van 2018 neemt COC Limburg 
het initiatief tot een diversiteitspact. Doel 
is om gemeentelijke politieke partijen 
handvatten te geven voor diversiteitsbe-
leid. Het uitgangspunt van het pact is dat 
verschillen tussen mensen geen belem-
mering moeten zijn voor hun deelname 
aan de samenleving, maar dat ze juist 
een meerwaarde hebben. De onderte-
kenaars van het pact constateren dat 
jongeren, ouderen, biculturele mensen en 
personen met een beperking in praktijk 
soms minder goed meekomen. Dat geldt 
vaak nog sterker als ze ook LHBTI zijn. 

In het pact doen de deelnemers een 
reeks voorstellen om de positie van deze 
groepen te verbeteren, bijvoorbeeld met 
maatregelen voor de gezondheidszorg, 
de arbeidsmarkt en het onderwijs. Het 
pact van COC Limburg wordt onderte-
kend door meer dan tien maatschappe-
lijke organisaties, uiteenlopend van het 
Provinciaal Platform Minderheden tot 
JongNL en de seniorenorganisatie KBO 
Limburg.   
Het pact vormt in de periode vooraf-
gaand aan de gemeenteraadsverkie-
zingen het uitgangspunt voor zeven 
diversiteitsdebatten in de Limburgse 
Regenbooggemeenten. Onder de debat-
deelnemers blijkt brede overeenstem-
ming te bestaan over het belang van 
acceptatie van diversiteit. Met de steun 
van veel toekomstig gemeenteraadsle-
den en maatschappelijke organisaties 
vormt het pact een mooie basis om de 
komende jaren samen te werken aan een 
inclusieve Limburgse samenleving, aldus 
COC Limburg.

COC Midden- 
Nederland sluit 
in aanloop naar 
de gemeente-
raadsverkiezingen 
stembusakkoorden 
met partijen in tal van 
gemeenten, hier in de 
stad Utrecht
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In een wereld waar LHBTI- 
mensenrechten nog verre van  
vanzelfsprekend zijn, weten sterke en 
moedige activisten met steun van het 
COC mooie resultaten te boeken. 

Pride en progressie in Guyana
In het Zuid-Amerikaanse Guyana onder-
steunt het COC sinds 2016 de Guyana 
LGBT Coalition, die bestaat uit Guyana 
Trans United, Guyana Rainbow Founda-
tion en de Society Against Sexual Orien-
tation Discrimination (SASOD). Guyana 
is het enige Zuid-Amerikaanse land waar 
homoseksualiteit, op grond van een oude 
Britse koloniale wet, nog strafbaar is. 
Desondanks boeken de activisten van 
de LGBT Coalition in 2018 twee grote 
overwinningen. In juni organiseren ze de 
allereerste Pride parade van het land, 
in het centrum van hoofdstad George-
town. Ruim 250 mensen doen mee. Een 
opwindend en historisch moment: voor 
het eerst laten LHBTI’s zich in Guyana 
massaal op straat zien. Vooraf loopt 
de spanning hoog op. Leiders van de 
Evangelische Kerk proberen met man en 
macht om de optocht te laten verbie-
den. Ze slagen daar niet in en de parade 
verloopt zonder incidenten. Een paar 
maanden later, in november, is het weer 
raak. Op verzoek van de LHBTI-beweging 
oordeelt het Caribisch Hof van Justitie 
dat de travestiewet, die het mensen ver-
biedt om zich in Guyana in het openbaar 
te vertonen in ‘kleding van het andere 
geslacht,’ ongrondwettelijk is. Het land 
dient de wet te schrappen. Opnieuw een 
grote overwinning voor de beweging. Het 

COC ondersteunde Guyana Trans United 
en de SASOD bij de rechtszaak. In 2009 
werden er nog vier transgender vrouwen 
op grond van de wet veroordeeld. 

Onderzoek naar vervolging 
in Tsjetsjenië 
In 2017 wordt bekend dat de autonome 
Russische republiek Tsjetsjenië mensen 
op grote schaal vervolgt, in kampen 
gevangen zet, martelt en vermoordt om 
hun seksuele oriëntatie. Het COC orga-
niseert daarop – in samenwerking met 
activisten, de Russische LHBTI-beweging 
en Amnesty International – een handte-
keningenactie en een grote demonstratie 
op het Amsterdamse Homomonument. 
Eén van de eisen is een onafhankelijk 
onderzoek naar de vervolging. 
Dat onderzoek komt er in 2018. Mede 
op aandringen van het COC en zestien 
lidstaten waaronder Nederland, start de 
Organisatie voor Veiligheid en Samen-
werking in Europa (OVSE) in november 

een onderzoek naar mensenrechten-
schendingen in de autonome republiek. 
De vervolging van homoseksuelen maakt 
daarvan een substantieel onderdeel uit. 
Een dergelijk onderzoek door onafhan-
kelijke mensenrechtenexperts, aangeduid 
als het Moskou Mechanisme, is een van 
de zwaarste middelen die de OVSE kan 
inzetten tegen misstanden in een lidstaat. 
De OVSE koos ervoor nadat Rusland 
zelf anderhalf jaar lang elke vorm van 
medewerking weigerde aan onderzoek 
naar de mensenrechtenschendingen in 
Tsjetsjenië. 

Podium voor LHBTI-activisten 
tijdens AIDS 2018 
In de RAI in Amsterdam vindt in juli de 
grootste tweejaarlijkse conferentie over 
hiv en aids ter wereld plaats: AIDS 2018. 
Zo’n 18 duizend wetenschappers, beleid-
smakers, politici en activisten komen 
in Nederland bijeen. Met een speciale 
LGBTI-Networking Zone biedt het COC 

LHBTI-activisten een eigen podium tij-
dens de het mega-evenement. De Zone is 
een plek waar hiv- en aids kwesties kun-
nen worden besproken waar juist LHBTI’s 
mee te maken hebben. LHBTI-activisten 
delen er hun ervaringen, wisselen kennis 
uit en agenderen kwesties. Er zijn dage-
lijks korte presentaties van buitenlandse 
en Nederlandse activisten en er is gele-
genheid voor LHBTI-activisten om elkaar 
en andere conferentiedeelnemers te ont-
moeten. COC organiseert de Networking 
Zone in nauwe samenwerking met TNN, 
NNID, PrEPnu en PROUD, de belangen-
beweging voor sekswerkers. 

Succes bij de VN
De Mensenrechtenraad van de Verenigde 
Naties (VN) beoordeelt lidstaten perio-
diek op hun mensenrechtensituatie. Voor 
LHBTI-activisten is deze zogenaamde 
Universal Periodic Review (UPR) een 
gelegenheid bij uitstek om aandacht te 
vragen voor LHBTI-mensenrechten.  >> 

COC biedt LHBTI 
activisten een podium 
tijdens AIDS 2018

Rechts: Deelnemers 
aan de eerste Pride 
ooit in Guyana
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SIMONE HILL  
werkt met COC aan LHBTI-
mensenrechten in Belize 

‘Wij LBT vrouwen 
moeten zelf het heft 
in handen nemen’

2018
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‘In zo’n beetje alle Caribische LHBTI-
organisaties zijn het mannen die ons aan 
tafel vertegenwoordigen. Dat er ook iets 
gedaan moest worden voor LBT vrouwen 
besefte ik toen ik bij de dokter te horen 
kreeg dat ik het HPV virus had opgelo-
pen. Ik wist niet wat het was en hoe ik 
eraan kwam. Het is belangrijk dat andere 
vrouwen hier ook over horen, besefte ik. 
Alleen met kennis kunnen we voor onszelf 
opkomen. We moeten het zelf doen. Het 
was nooit m’n ambitie om zelf een orga-
nisatie te beginnen. Ik had m’n kinderen, 
m’n werk, m’n leven. Toen ik mijn baan 
verloor voelde dat als een aansporing om 
toch iets te gaan doen. Ik organiseerde 
een eerste bijeenkomst. Tot m’n verras-
sing kreeg ik vijftien vrouwen bij elkaar, 
waaronder een prominente activiste die 
ik bewonderde. Het motiveerde me om 
door te zetten. Aanvankelijk wilde ik per 
se niet de term ‘organisatie’ gebruiken, 
dus ik noemde onze bijeenkomsten ‘con-
versations’. Dat gaf perfect het gevoel 
weer dat ik voor ogen had. Uit die con-
versations kwam PETAL voort: Promoting 
Empowerment & Awarenes for Lesbian & 
Bisexual Women. De ondersteuning die 
COC ons biedt is een zegen. COC heeft 
ons nooit verteld wat wij moeten doen. 
Het gaat om wat wij denken dat nodig is, 
en COC helpt ons die doelen te realiseren. 
Ik ben dankbaar en ik hoop dat we nog 
heel lang kunnen samenwerken. Als kind 
al verzette ik me tegen onrecht. Ik denk 
dat ik altijd al een activiste ben geweest, 
het duurde alleen even voordat ik het 
eruit liet komen.’  

GRENZELOOS
 
SIMONE HILL (48) 
BELIZE 
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Het COC, dat beschikt over een speciale 
consultatieve status bij de VN, onder-
steunt hen daarbij. Als activisten bij de 
Mensenrechtenraad gehoor vinden, leidt 
dat vaak tot verbetering van beleid en 
wetgeving in hun land. 
In 2018 lukt dat bijvoorbeeld in het 
Centraal-Amerikaanse Belize. Dat land 
beloofde om seksuele voorlichting 
op school verplicht te stellen en om 
geweld tegen vrouwen intensiever te 
gaan bestrijden. Ook Vietnam beloofde 
om de situatie voor LHBTI’s te verbete-
ren. Het land komt met wetgeving die 
transgender personen toegang biedt tot 
geslachtsveranderende operaties. Naast 
Belize en Vietnam brachten activisten 
uit Congo, Senegal en de Centraal-Afri-
kaanse Republiek LHBTI-mensenrechten 
in 2018 met steun van het COC onder de 
aandacht van de VN. Alexander Hammel-
burg, internationaal beleidsmedewerker 
bij COC, legt uit hoeveel kracht activisten 
aan dit proces kunnen ontlenen, zelfs als 
directe resultaten uitblijven: “In een land 
als Azerbeidzjan is activisme te gevaar-
lijk. Daarom ondersteunen we activisten 
die het land zijn ontvlucht om hun over-
heid bij de Mensenrechtenraad aan te 
spreken. Hoewel Azerbeidzjan zich voor-
alsnog weinig van hun kritiek aantrekt, is 
het voor die activisten toch een enorme 
opsteker om hun land bij de VN in het 

zo’ n veertig landen die een voortrek-
kersrol willen spelen bij het bevorderen 
van LHBTI-mensenrechten. De ERC trekt 
samen op tegen landen als Tsjetsjenië, 
die LHBTI-mensenrechten met voe-
ten treden. Ook zetten ze zich in voor 
bescherming van LHBTI’s in wetgeving 
en beleid en voor meer en betere finan-
ciering voor LHBTI-initiatieven. Nadat 
Nederland en Uruguay de ERC-landen 
in 2016 voor het eerst samenbrengen op 
een conferentie, is het in 2018 de beurt 
aan Chili en Canada. In augustus komen 
in Vancouver meer dan driehonderd 
vertegenwoordigers van regeringen, VN-
agentschappen en LHBTI-organisaties bij 
elkaar. COC zorgt dat activisten uit Kaap-
verdië, Argentinië, Uganda, Zimbabwe, 
Vietnam en Oekraïne de conferentie 
kunnen bijwonen, zodat de stem van de 
internationale LHBTI-gemeenschap goed 
gehoord wordt. Drie van de activisten 
spreken met de Nederlandse minister 
Ingrid van Engelshoven (Emancipatie) 
over de situatie in hun land, hun acti-
visme en de samenwerking met COC. 
Het gesprek gaat onder meer over het 
belang van de steun van de Nederlandse 
regering voor LHBTI-organisaties in de 
hele wereld en hoe Nederland andere 
landen kan stimuleren om soortgelijke 
steun te bieden. 

openbaar ter verantwoording te kunnen 
roepen. Bovendien leggen ze nuttige 
contacten met andere activisten en met 
landen die hen wel steunen. Zo groeit 
hun activisme en kunnen ze de druk op 
hun regering steeds verder opvoeren.”  

Kleine stapjes in Malawi
In het Zuidoost-Afrikaanse Malawi steunt 
het COC het Centre for the Development 
of People (CEDEP). Tegen de verdruk-
king in gaat deze LHBTI-organisatie door 
met de strijd voor LHBTI-mensenrechten 
in dit zeer conservatieve land. Overheids-
instanties en maatschappelijke organi-
saties weigerden lange tijd om CEDEP 
te erkennen, de club werd belachelijk 
gemaakt en zelfs bedreigd. Toch weten 
de activisten van CEDEP in 2017 een suc-
cesje te boeken. Ze krijgen onverwacht 
toestemming van de Verkiezingscom-
missie van Malawi om voorlichting aan 
kiezers te geven. Een enorme opsteker 
voor CEDEP, dat de bevolking daardoor 
in 2018 - zij het voorzichtig – kon infor-
meren over LHBTI-mensenrechten in de 
aanloop naar nieuwe verkiezingen.       

Internationaal optrekken
In 2016 zijn het COC en de regering van 
Nederland en Uruguay nauw betrokken 
bij de oprichting van de Equal Rights 
Coalition (ERC): een groep van inmiddels 

Dit doet COC 
–   Ondersteunen van LHBTI-organisaties 

in meer dan 35 landen bij de opbouw 
van een sterke, zelfbewuste LHBTI-
gemeenschap

–   Hiertoe beschikbaar stellen van het 
eigen internationale netwerk, coachen 
en trainen van activisten en waar nodig 
financieel ondersteunen 

–   Met activisten uit tal van landen 
aandacht vragen voor LHBTI-
mensenrechten bij internationale 
organisaties als de VN, de OVSE en  
de Raad van Europa

–   Ondersteunen van lobby van activisten 
bij de Afrikaanse Commissie en de 
Organisatie van Amerikaanse Staten 

Dit bereikte COC in 2018 
–   Eerste Pride in Guyana 
–   Groot onderzoek naar vervolging in 

Tsjetsjenië
–   Voorlichting wordt verplicht op scholen 

in Belize 
–   Betere transgenderwetgeving Vietnam
–   Aandacht voor LHBTI-kwesties bij AIDS 

2018

Kom ook in actie!
–  Steun buitenlandse LHBTI-activisten: 

doneer via coc.nl/steun-ons 
- Doe mee aan acties van COC voor 

LHBTI-mensenrechten wereldwijd.  
Blijf op de hoogte via coc.nl, Twitter  
en Facebook

GRENZELOOS

Links: De Nederlandse 
Emancipatieminister 
Van Engelshoven 
spreekt bij een 
 conferentie van de 
Equal Rights Coalition 
met internationale 
activisten

Rechts: Het COC 
ondersteunde in 2018 
ook een onderzoek 
naar de geestelijke 
gezondheid van 
LHBTI’s in 9 Afrikaanse 
landen, op de foto 
medewerkers van 1 van 
de 26  deelnemende 
LHBTI organisaties
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COC helpt LHBTI’s met een biculturele 
achtergrond hun eigen communities op 
te richten en te onderhouden. Binnen 
deze groepen staan rolmodellen op die 
anderen inspireren.

 
Succes voor Respect2Love Utrecht
Respect2Love (R2L) is de COC- 
community voor en door LHBTI’s met 
een biculturele achtergrond. Er zijn 
R2L-groepen bij COC-verenigingen op 
verschillende plaatsen in Nederland. In 
Utrecht bijvoorbeeld, waar de club al vijf 
jaar actief is. R2L Utrecht organiseerde 
in 2018 tal van activiteiten. Zo zijn er 
maandelijkse thema-avonden waarbij de 
deelnemers zelf onderwerpen aandragen 
om over van gedachten te wisselen. De 
bezoekers, vaak met zeer diverse cultu-
rele achtergronden, ontmoeten bij R2L 
anderen met soortgelijke ervaringen als 
zijzelf. Dat is vaak een enorme steun in de 
rug, omdat ze in hun privé omgeving wei-
nig andere LHBTI’s tegenkomen en er niet 
altijd begrip is voor seksuele- en gender-
diversiteit. De deelnemers sluiten vriend-
schappen, vinden rolmodellen, merken 
dat ze er niet alleen voor staan en komen 
steviger in hun schoenen te staan. Op den 
duur kunnen ze dan weer anderen in een 
vergelijkbare situatie tot steun zijn. Sinds 
het najaar van 2018 is ook in Zwolle een 
Respect2Love groep actief. De club orga-
niseert in de eerste maanden na oprich-
ting al vier bijeenkomsten. Die worden 
bezocht door biculturele LHBTI’s die 
oorspronkelijk uit de regio Zwolle komen, 
maar ook door bewoners uit de naburige 
asielzoekerscentra. 

COC Nederland ondersteunt regionale 
COC-verenigingen bij het opzetten van 
R2Love-groepen in het hele land, bij-
voorbeeld door kennis te delen en met 
suggesties voor het succesvol runnen 
van een ontmoetingsgroep. COC Neder-
land en de regionale verenigingen kijken 
momenteel naar de mogelijkheden om 
ook Respect2Love groepen te starten in 
Tilburg-Breda, Leiden en Amsterdam. 

Queer moslims
Het COC werkt al enige tijd samen met 
Stichting Maruf, een Nederlandse organi-
satie die queer moslims ondersteunt en 
versterkt. Queer moslims bevinden zich 
vaak op een kruispunt van identiteiten. 
Ze krijgen te maken met achterstelling 
omdat ze LHBTI-zijn, maar bijvoorbeeld 
ook vanwege hun geloof, huidskleur 
of etnische achtergrond. Dat brengt 
bijzondere uitdagingen met zich mee. 
Maruf ondersteunt queer moslims bij het 
overwinnen van die uitdagingen, bij het 
verenigen van hun verschillende identi-
teiten op een manier die bij hen past en 
bij het vinden van een eigen plek in de 
samenleving. Het COC levert onder meer 
een financiële bijdrage aan de  jaarlijkse 
Maruf-conferentie. Daar komen queer 
moslims, activisten, professionals en 
academici samen om ervaringen uit te 
wisselen, onderlinge steun te vinden en 
te spreken over godsdienst, seksualiteit, 
seksuele oriëntatie en genderidenti-
teit. Ook ondersteunt COC het Queer 
Muslim Empowerment Program van 
Maruf. Daarin reflecteren deelnemers 
op zichzelf en hun omgeving, waarbij 
zelfbeschikking en veiligheid centraal 
staan.  >>
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Deel nemers 
aan de Maruf 
conferentie voor 
en door queer 
moslim 

Onder: De 
mensen van  
Respect2Love bij 
het Kwakufestival 
in Amsterdam 
Zuidoost
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ROWENA HIWAT  
zet zich met COC in voor  
biculturele LHBTI’s 

‘Ik wil verbinding 
leggen en ga het 
gesprek aan’

2018

FRONT
LINER

‘In Den Haag gaf ik voorlichting over 
LHBTI’s op een middelbare school, met 
discussies en een theatervoorstelling. 
Ontzettend tof om te toen. Ik ben heel 
open en ze mogen alle vragen stellen die 
ze willen. Als gelovige leerlingen zeggen 
dat ze lesbisch zijn niet haram vinden, 
dan snap ik wat ze bedoelen. Maar ver-
volgens ga ik het gesprek aan: mag ik niet 
met je praten omdat ik lesbisch ben? Of 
als jou iets overkomt, mag ik je dan niet 
helpen omdat ik lesbisch ben? Waar ligt 
die grens? Je merkt dat ze er dan over na 
beginnen te denken. Laatst kwam aan het 
eind van zo’n week een meisje op me af: 
‘Juf, juf’ – als voorlichter ben ik voor hen 
een juf – ‘Ik ben uit de kast gekomen!’ Ze 
had in de klas gezegd dat ze op meisjes 
valt, net zoals de juf. Wauw, blijkbaar is 
het e©ect van die voorlichting dat er een 
dusdanig veilige sfeer ontstaat. Maar voor 
mij is die voorlichting geven alleen niet 
genoeg, ik wilde meer doen. Dus toen ik 
een oproepje zag voor COC’s Respect-
2Love Academy voelde dat als iets voor 
mij. Ik heb zelf een multiculturele achter-
grond maar ik zie mezelf in eerste plaats 
als mens. Ik ben op zoek naar verbinding. 
Door mezelf zichtbaar te maken wil ik 
de groep biculturele jongeren bereiken 
die het wel moeilijk vinden om LHBTI te 
zijn. Ik ga helpen met het organiseren van 
activiteiten en in eerste instantie vooral 
luisteren: wat heb je nodig, wat kan ik 
voor je doen?’

CULTUUR & GELOOF

ROWENA HIWAT (34)  
DEN HAAG 
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CULTUUR & GELOOF

Dit doet COC
–    Bouwen en steunen van sterke 

communities waar biculturele LHBTI’s 
elkaar ontmoeten en de kracht vinden 
om zichzelf te zijn 

–    Het vinden, coachen en steunen van 
biculturele voortrekkers en zichtbare 
rolmodellen 

–    Biculturele en religieuze LHBTI’s 
ondersteunen bij het op gang brengen 
van de dialoog over acceptatie van 
seksuele oriëntatie, genderidentiteit 
en geslachtskenmerken in hun eigen 
gemeenschappen

–    Samenwerken met christelijke LHBTI 
organisaties

 Dit bereikte COC in 2018 
–    Succes voor Respect2Love groepen in 

o.a. Utrecht en Zwolle
–    Samenwerking met Maruf bij het 

ondersteunen van queer moslims 
–    Een nieuwe lichting deelnemers aan de 

Respect2Love Academy voor biculturele 
voortrekkers  

Kom ook in actie!
–    Sluit je aan bij COC’s Respect2Love: 

respect2love.nl of facebook.com/ 
respect2love

–    Ondersteun onze biculturele activiteiten 
met een donatie via coc.nl/steun-ons

Ze leren tijdens het programma meer 
over diversiteit binnen de Islam. Want 
kennis geeft kracht, aldus Maruf. Mis-
schien net dat beetje kracht dat mensen 
nodig hebben om een volgende stap 
vooruit te zetten.

Respect2Love Academy
Biculturele LHBTI’s die stevig in hun 
schoenen staan, kunnen anderen tot 
steun zijn, zich ontwikkelen tot rolmo-
del en de positie van de groep in de 
LHBTI-gemeenschap en de Nederlandse 
samenleving versterken. COC’s Respect-
2Love Academy vindt, coacht en steunt 
biculturele LHBTI’s die zo’n voortrekkers-
rol willen vervullen. In het najaar van 2018 
begint een nieuwe lichting van eenen-

twintig deelnemers aan de Respect2Love 
Academy. Zij krijgen een training om zich 
optimaal te kunnen inzetten voor andere 
biculturele LHBTI’s. Centraal staat dat 
deelnemers zich bewust worden van hun 
eigen kwaliteiten en hoe ze die het best 
kunnen inzetten voor de community. 
Zo leert de één om bij te dragen aan de 
zichtbaarheid van bicuturele LHBTI’s 
als activist, coach, rolmodel of door het 
doen van media-optredens. Anderen 
leren om hun talenten achter de scher-
men in te zetten, bijvoorbeeld als coör-
dinator van een ontmoetingsgroep of als 
beheerder van een online community.

Project Coming In afgerond
COC, Rutgers en Movisie werken  
de afgelopen jaren samen met het 
 ministerie van OCW (emancipatie) en 
SZW (integratie) in het programma 
Coming In. Doel is om de positie van 
biculturele LHBTI’s te verbeteren door 
hen te ondersteunen bij  zelfacceptatie 
en het vinden van een eigen  invulling 

van hun seksuele oriëntatie en/of 
gender identiteit. Daartoe worden 
onder meer ontmoetingsgroepen, een 
online  community en een leiderschaps-
programma voor biculturele LHBTI’s 
opgezet. Daarnaast worden  
vrijwilligers, sociale professionals en 
 professionals in de zorg getraind. Zij 
 krijgen kennis en vaardigheden aange-
boden om hun hulpverlening en onder-
steuning beter te laten aansluiten op 
de specifieke behoeften van biculturele 
LHBTI’s. Het gaat dan bijvoorbeeld om 
zaken als: waarmee krijgen biculturele 
LHBTI’s te maken, hoe kan je daarop het 
best reageren en er het gesprek over 
aangaan, welke hulp kan je aanbieden en 
naar wie kan je eventueel doorverwijzen? 
Het Coming In-project wordt in 2018 
afgrond. Een externe evaluatie is positief 
over de impact. Zo blijkt dat meerdere 
biculturele LHBTI’s die ooit  begonnen als 
bezoeker of deelnemer aan  biculturele 
activiteiten, gaandeweg ook andere 
 jongeren zijn gaan ondersteunen. 
 Zorgelijk is dat biculturele LHBTI’s zich 
volgens de evaluatie nog regelmatig 
onvoldoende welkom voelen bij alge-
mene LHBTI-activiteiten; het COC wil 
de diversiteit en inclusiviteit van zulke 
activiteiten bevorderen.
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Boven: Respect2Love 
is volop actief tijdens 
het Kwakufestival in 
Amsterdam Zuidoost

Rechts: Respect2Love 
was aanwezig in de 
Shakespeareclub 
van COC Amsterdam 
tijdens Pride 2018



GSA), ze voelen ze zich vaker geaccep-
teerd (60% vs. 42%) en spijbelen min-
der (12% vs. 32%). Ook andere factoren 
dragen bij aan een beter klimaat op 
school, zo blijkt uit het onderzoek. Het 
gaat bijvoorbeeld (veel) beter met LHBT-
leerlingen op scholen waar veel docenten 
zijn die LHBT-leerlingen steunen. Ook 
door  positieve aandacht voor LHBT’s in 
de les verbetert het klimaat voor LHBT-
scholieren. 
Uit het onderzoek van COC en Colum-
bia University blijkt overigens ook hoe 
belángrijk het is dat scholen werk maken 
van acceptatie. Maar liefst 71% van de 
ondervraagde scholieren geeft aan dat 
er op hun school veel negatieve dingen 
over homo’s gezegd worden, terwijl maar 
weinig leerlingen vinden dat docenten 
daar adequaat tegen optreden (16%). Als 
gevolg van dit alles voelen LHBT scholie-
ren zich bijvoorbeeld veel vaker eenzaam 
dan andere leerlingen (35,5% vs. 7,6%). 
Er zijn inmiddels GSA’s op ongeveer tach-
tig procent van de middelbare scholen 
in Nederland. De GSA’s worden onder-
steund door COC Nederland en de GSA-
coördinatoren bij regionale COC-vereni-
gingen. Ook in 2018 is Paarse Vrijdag, de 
dag waarop scholieren en docenten paars 
dragen uit solidariteit met LHBTI’s, weer 
het hoogtepunt van het GSA-jaar. >>
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De aanwezigheid van een GSA maakt 
een enorm verschil voor LHBTI’s op  
middelbare scholen. Dankzij inzet van 
het COC moeten ook mbo-scholen 
zich binnenkort hard gaan maken voor 
LHBTI-acceptatie.

Een GSA op school: het werkt!
Een Gender & Sexuality Alliance (GSA) 
op school werkt! Die indruk bestond al 
lang, en het wordt in 2018 onomstotelijk 
bevestigd door maar liefst twee weten-
schappelijke onderzoeken. Het eerste 
verschijnt in augustus 2018 en is van ken-
niscentrum Movisie en de Universiteit van 
Amsterdam. De conclusie: LHBTI-leer-
lingen in het voorbereidend middelbaar 
beroepsonderwijs (vmbo) die lid zijn van 
een GSA zitten beter in hun vel en kunnen 
beter omgaan met negatieve reacties van 
anderen. De GSA-leerlingen ervaren meer 
steun van andere leerlingen en docenten, 
ze krijgen meer zelfvertrouwen en sluiten 
meer vriendschappen. Een belangrijke 
conclusie, omdat juist jongeren in het 
vmbo van alle schooltypen het meest te 
maken krijgen met pesten, bedreigen, 
geweld en andere negatieve reacties op 
hun identiteit.
In december verschijnt een tweede 
onderzoek, van het COC in samenwerking 
met de prestigieuze Amerikaanse Colum-
bia University. Het wordt uitgevoerd 
onder ruim duizend LHBT-leerlingen van 
allerlei schooltypen en toont opnieuw 
aan hoeveel e©ect GSA’s hebben. LHBT-
leerlingen voelen zich bijvoorbeeld veel 
vaker thuis op een school met een GSA 
(70% versus 48% op scholen zonder 

Scholieren lakken 
nagels en delen paarse 
 suikerspinnen uit 
tijdens Paarse Vrijdag 
2018 op het Caland 
Lyceum Amsterdam 
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FRONT
LINER

‘Eén van de mooiste momenten voor mij 
was Paarse Vrijdag 2018: voor het eerst 
zag ik op mijn school twee meisjes hand 
in hand met elkaar lopen. Ook al hoort 
dat een normaal beeld te zijn, het deed 
me wel wat. Het gaf me ook een goed 
gevoel om te bese©en dat waar ik en 
mijn GSA mee bezig zijn dus echt wel iets 
betekent voor andere jonge LHBTI’s. Ik 
besloot aan het begin van het schooljaar 
om deze GSA op te richten. Het was met 
twaalf deelnemers meteen een succes. 
Behalve op Paarse Vrijdag hielden we 
acties op Coming Out Dag en de Inter-
national Day of Silence. Er wordt sinds-
dien op school over LHBTI-onderwerpen 
gepraat, dat gesprek was er eerder niet. 
Leraren pakten het onderwerp niet echt 
op, ik denk dat ze bang waren om het te 
bespreken. Jongeren met allerlei verschil-
lende voorkeuren durven nu zichzelf te 
zijn op school: panseksueel, transgender, 
bi, non-binair. En er zijn meerdere bi-
culturele jongeren bij de GSA. Zelf ben ik 
homo en van Turks-Nederlandse afkomst. 
Ik voel me vooral geroepen om mij in te 
zetten voor andere jongeren met een 
niet-Westerse achtergrond. Voor hen is 
het soms lastiger om zichzelf te accep-
teren, ik wil voor hen een rolmodel zijn. 
Ik heb voor het GSA-netwerk een filmpje 
gemaakt voor Paarse Vrijdag. Sinds-
dien ben ik voor heel veel media-dingen 
gevraagd. COC ondersteunt mij daar 
enorm bij en dat betekent heel veel voor 
me. Zonder COC was ik waarschijnlijk niet 
zo vrij in wat ik doe.’

JONG & SCHOOL

EMRE HOOGDUIJN (18) 
DORDRECHT
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EMRE HOOGDUIJN 
werkt met COC aan scholen waar 
iedereen zichzelf kan zijn 

‘Voor het eerst  
lopen twee meisjes 
hand in hand’



2018JONG & SCHOOL

Dit doet COC 
–  Jongeren steunen die zich actief 

inzetten voor LHBTI-acceptatie
–  GSA’s ondersteunen waarin LHBTI’s met 

andere leerlingen samenwerken aan een 
veilige school 

–  Jong&Out-community faciliteren voor 
jongeren tot en met achttien jaar

–  Verzorgen van voorlichting in de klas 
–  Ondersteunen van jongerenorganisatie 

Expreszo 

Dit bereikte COC in 2018 
–  Mbo’s moeten LHBTI-acceptatie gaan 

bevorderen
–  E©ectiviteit GSA’s aangetoond
–  Extra inzet op Jong&Out groepen voor 

LHBTI-jongeren 
–  Deelname 900 scholen aan Paarse 

Vrijdag en nieuwe activiteiten op 
Coming Out Dag

Kom ook in actie!
– Start een GSA op je school via 

gsanetwerk.nl 
– Ontmoet andere LHBTI-jongeren via 

jongenout.nl 
– Sluit je aan bij Expreszo, het 

jongerenplatform van COC: expreszo.nl
– Word voorlichter in de klas: 

voorlichtingindeklas.nl 

40 41

LHBTI-acceptatie te bevorderen, con-
cludeert de Onderwijsinspectie in 2016. 
Een verplichting is dus geen overbodige 
luxe. De minister werkt de nieuwe regels 
voor het mbo nu verder uit, waarbij het 
COC wordt betrokken. Naar  verwachting 
treedt de verplichting in 2019 in  werking. 
Het COC bereikte in 2012 al dat het 
bevorderen van LHBTI-acceptatie 
 verplicht werd op alle basis- en middel-
bare scholen in Nederland. 

Extra inzet op Jong&Out
Het COC werkt in 2018 aan de verster-
king van Jong&Out, de COC-community 
voor LHBTI-jongeren tot en met 18 jaar. 
Jongeren in deze leeftijdscategorie zijn 
vaak kwetsbaar en het COC ondersteunt 
ze met Jong&Out-activiteiten. De regio-
nale COC-verenigingen zetten samen met 
COC Nederland in op meer Jong&Out-
bijeenkomsten in heel Nederland. Op die 
bijeenkomsten kunnen LHBTI-jongeren 
elkaar ontmoeten en ervaringen uit-
wisselen, waardoor ze steviger in hun 
schoenen komen te staan. Ook biedt het 
COC jongeren de mogelijkheid om elkaar 
online in een veilige omgeving te ont-
moeten. De Jong&Out website groeide in 
2018 naar 3550 gebruikers.

  
Jongerensites blijven toegankelijk
Websites zoals Jong&Out blijven toe-
gankelijk voor LHBTI-jongeren onder de 
16 jaar. Begin 2018 behandelt de Tweede 
Kamer de nieuwe wet Gegevensbescher-
ming, die onder meer bepaalt dat jon-
geren onder de 16 jaar toestemming van 
hun ouders nodig hebben om een online 
profiel aan te maken. COC bepleit een 
uitzondering op deze regel, omdat die 
voor LHBTI-jongeren tot problemen kan 
leiden. Op een site als COC’s jongenout.
nl zoeken jongeren vaak steun vóórdat 
ze tegenover hun ouders uit de kast 
zijn. Toestemming vragen aan diezelfde 
ouders is dan niet reëel. Nog voor de wet 
in de Kamer wordt besproken, besluit de 
regering op aandringen van het COC om 
de regels aan te passen. Jongeren die 
op zoek zijn naar hulp, ondersteuning en 
advies, hoeven niet eerst toestemming te 
vragen aan hun ouders voor het aanma-
ken van een profiel.

Er doen zo’n negenhonderd scholen mee 
en leerlingen verspreiden meer dan een 
half miljoen paarse polsbandjes. In 2018 
organiseert COC’s GSA Netwerk voor 
het eerst ook een actie op Coming Out 
Dag. GSA-leerlingen hijsen samen met 
de schoolleiding de regenboogvlag en 
organiseren daaromheen activiteiten. Op 
het IJsselcollege in Capelle aan den IJssel 
wordt bijvoorbeeld een regenboogtrap 
onthuld en op het Comenius College in 
Hilversum was er een speciale Coming 
Out Kast. 

Mbo’s gaan acceptatie bevorderen
Het bevorderen van LHBTI-acceptatie 
wordt ook verplicht in het middelbaar 
beroepsonderwijs (mbo). Dat maakt 
minister Ingrid van Engelshoven (Eman-
cipatie) in april bekend. Het COC pleitte  
daar al lang voor en het is één van de 
beloften uit het Regenboogakkoord dat 
COC in 2017 sloot met een meerderheid 
van de partijen in de Tweede Kamer. Vol-
gens het Sociaal en Cultureel Planbureau 
krijgen zes op de tien LHBTI-studenten in 
het mbo te maken met negatieve reacties 
op hun identiteit. Dat is, na het vmbo, het 
meest van alle schooltypen. De helft van 
de mbo-scholen doet nu nog niets om 

Links: GSA’s op zo’n 900 
middelbare scholen organi-
seerden tal van activiteiten 
op Paarse Vrijdag 2018

Rechts: Op Coming OutDag 
hesen veel GSA’s samen met 
de  schooldirectie de regen-
boogvlag
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BATEN   
Particulieren 229.580 142.431 85.944
Bedrijven 43.945 4.100 52.223
Subsidies van overheden 9.376.602 9.566.244 6.866.615
Van verbonden organisaties* 0 10.000 15.684
Van andere organisaties* 217.649 132.625 317.024 
  
TOTAAL BATEN 9.867.776 9.855.400 7.337.490 
  
LASTEN   
BESTEED AAN DOELSTELLINGEN [A]   
Projecten internationaal 5.819.145 5.805.061 4.365.637
Projecten nationaal 1.956.942 1.893.258 1.253.211
Communicatie & 
  beleidsinformatie 294.532 315.159 279.135
Federatieactiviteiten 438.820 567.014 196.186 
 
WERVING BATEN [B]   
Kosten eigen fondsenwerving 224.952 285.241 277.061
   
BEHEER EN ADMINISTRATIE [C]   
Kosten beheer en administratie 788.572 688.380 734.236
   
TOTAAL LASTEN [A+B+C] 9.522.963 9.554.114 7.105.466
   
Saldo voor financiële  344.811 301.286 232.024
  baten en lasten    
Saldo financiële baten en lasten 1.585 0 -742

RESULTAAT 346.395 301.286 231.282
   
RESULTAATBESTEMMING   
Legaten en Schenkingen 0 0 -920
Bestemmingsreserve: 
- projectontwikkeling 204.692 226.081 -1.666
- fondsenwerving -1.471 -30.000 -5.169
- Bob Angelo Fonds -1.494 0 37.821
- Internationaal 0 0 1.999
- Jong&Out 129.000 0 2.000
Continuïteitsreserve 15.669 105.205 197.217 
 
TOTAAL 346.395 301.286 231.281

2018

BATEN EN LASTEN 2018 2018 2017 
 REALISATIE BEGROTING REALISATIE

 

BALANS PER 31 DECEMBER  2018 2017

  
VASTE ACTIVA   
Immateriële vaste activa 5.409  7.304
Materiële vaste activa 250068 318.924
Financiële vaste activa 4.986 9.228

VLOTTENDE ACTIVA   
Vorderingen en overlopende activa 384.526  514.711
Liquide middelen 7.961.719 7.934.760

TOTAAL ACTIVA 8.606.708  8.784.927

RESERVES EN FONDSEN   
Continuïteitsreserve 0 -15.669
Bestemmingsreserves 632.177 301.449
Subtotaal (a) 632.177  285.780
   
LANGLOPENDE SCHULDEN   
Achtergestelde leningen (b 0 411.723

Garantievermogen (a+b) 632.177 697.503
   
VOORZIENINGEN   
Overige voorzieningen 101.701 79.225
   
KORTLOPENDE SCHULDEN   
Kortlopende schulden en overlopende passiva 7.872.831 8.008.199
  
TOTAAL PASSIVA 8.606.708 8.784.927

* zonder winststreven42 43

Het volledige financiële 
jaarverslag van COC Nederland 
is te downloaden op www.coc.nl
 



  

MEDEWERKERS COC

Yuri de Boer, Pieter Boone, 
Susanne te Braak, Jan-Willem  
de Bruin, Nikki Brörmann, Larissa 
Buschmann, Jouke van Buuren, 
Joost van Dantzig, Richelle 
Deurhof, Liesbeth Devos, Koen 
van Dijk, Michelle Douglas, 
Geert-Jan Edelenbosch, Brittania 
Francis, Hanneke van Gaans, 
Smita Gayadin, Christel Groot, 
Nina Guillerme, Joyce Hamilton, 
Alexander Hammelburg, Jason 
Hanna, Renate Hartman, Daphne 
Heijmering, Sabine Jansen, 
Anne Jong, Elke de Jong, Maria 
Koslovskaya, Kamala Laghate, 
Bram Langen, Manon Linschoten, 
Cherine Mathot, Jantien Meijer, 
Zohra Maipauw, Brian van Nunen, 
Margriet Oosterhuis, Tugba Özer, 
Dayenne Peelen, Isa Reinalda, 
Marie Ricardo, Eva Schroots, 
René van Soeren, Niels van der 
Spijk, Omar Sulaiman, Philip 
Tijsma, BeyonG Veldkamp, Arjos 
Vendrig, Remco Vonk, Rohit 
Vyas, GJ Wielinga, Robert Witlox, 
Jeanne Wolbers en Jessica van 
Zadelho©
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‘De steun  
van het COC 
is een zegen’ 

SIMONE HILL

REDACTIE
Caspar Pisters, Philip Tijsma

ART DIRECTION + ONTWERP
Annelies Frölke,  
Marjolein Rams (wijstudio.)

PORTRETTEN FRONTLINERS
Jeroen Dietz

OVERIGE FOTO’S
COC Nederland, 
tenzij anders vermeld

DRUK
Printerface

COC NEDERLAND
Nieuwe Herengracht 49
1011 RN Amsterdam
T 020 623 45 96
www.coc.nl
info@coc.nl

Volg COC Nederland op
Twitter of Facebook of neem
een abonnement op onze
digitale nieuwsbrief op
www.coc.nl

Het COC werkt aan een  
inclusieve samenleving waarin 
mensen optimaal kunnen  
participeren ongeacht hun  
seksuele oriëntatie, gender- 
identiteit of -expressie en 
geslachtskenmerken.  
We kunnen jouw steun daarbij 
goed gebruiken. Sluit je aan op 
www.coc.nl/steun-ons

IN 2018 ONTVING HET COC 
BIJDRAGEN VAN:

Leden en donateurs van 
  het COC 

Aids Fonds
Asiel, Migratie en Integratie    

Fonds (EU)
Erwin Olaf
De Bijenkorf
EVBox
HEMA
Microsoft Filantropy
Ministerie van Buitenlandse 

Zaken
Ministerie van Onderwijs,  

Cultuur en Wetenschap
Ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport
Ministerie Justitie en Veiligheid
Nike European Operations BV
Nuon NV
Oranje Fonds
U.S. Department of State 
Wieden+Kennedy Amsterdam
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‘We betekenen 
veel voor  

jonge LHBTI’s’ 
EMRE HOOGDUIJN




