
conferentie Vrouw en Veiligheid  
 
Vrijdag 7 maart organiseren COC Nederland, Movisie en de politie ter gelegenheid van de 
Internationale Vrouwendag de conferentie Vrouw en Veiligheid. Tijdens deze conferentie staat de 
weerbaarheid van lesbische, biseksuele en transgender (LBT) vrouwen centraal. 
 
Geweld tegen vrouwen is een wereldwijd probleem. Nederland is gelukkig een land waar geweld 
tegen vrouwen streng afgekeurd wordt. Maar toch komt het ook in Nederland nog voor dat vrouwen 
het slachtoffer worden van geweld, enkel omdat ze vrouw zijn. Een groep die een groot risico loopt 
maar waar je niet veel over hoort zijn lesbische en biseksuele vrouwen. Vandaar dat COC Nederland, 
Movisie en het Roze in Blauw Netwerk van de politie de handen ineen hebben geslagen. Zij zetten in 
het kader van de Internationale Vrouwendag, de vrouw binnen de LHBT-groep in de spotlight. 
 
Vergeten doelgroep 
Maken de kranten regelmatig melding van geweld tegen homomannen, geweld tegen lesbische- en 
bi-vrouwen wordt vaak door de slachtoffers niet gemeld of naar buiten gebracht. Vrouwen die 
transgender zijn of vrouwen die een transgenderverleden hebben, kunnen ook te maken krijgen met 
geweld vanwege hun identiteit. Maar ook deze vrouwen durven niet altijd aan de bel te trekken.  
 
Veel eigen kracht 
LBT vrouwen hebben veel eigen kracht. Ze hebben vaak al de nodige moedige stappen gezet in hun 
leven. Maar hoe kan hun eigen kracht volledig tot zijn recht komen: Wat kan je als hulpverlener, 
buurtregisseur, jongerenwerker of politieagent doen om hen te ondersteunen? En wat kunnen LHBT 
organisaties zelf doen om de veerkracht en veiligheid van de vrouwen te vergroten? Wat zijn de 
feiten over geweld tegen LBT vrouwen en wat kunnen we samen doen om dit tegen te gaan? Deze 
vragen staan centraal tijdens de conferentie Vrouw en Veiligheid. 
 
Inhoud bijeenkomst 
Tijdens deze conferentie zal Movisie de cursus Bijzonder Sterk: cursus voor LBT vrouwen over eigen 
kracht en veiligheid presenteren en de politie legt uit wat zij doet om de veiligheid van LBT vrouwen 
te bevorderen. Naar aanleiding hiervan wordt besproken wat je als zorg- of welzijnsmedewerker kan 
doen om bij te dragen aan de weerbaarheid en veiligheid van LBT vrouwen en wat er op politiek 
niveau kan worden gedaan om dit probleem aan te pakken. Het volledige programma van deze 
middag vol presentaties en discussies kunt u terugvinden in de bijlage. 
 
Doelgroep 
Vrijwilligersorganisaties, zorg- en welzijnsmedewerkers, professionals en LBT vrouwen. 
 
Praktische informatie 
Datum: Vrijdag 7 maart 
Tijd: 13.00-17.00 
Locatie: Cursus- en vergadercentrum Domstad, Utrecht 
 
Aanmelden en meer informatie 
Aanmelden kan via: www.coc.nl/vrouwenveiligheid. 
Voor meer informatie, neem contact op met jvanzadelhoff@coc.nl. 
 
De conferentie Vrouw en Veiligheid wordt georganiseerd in het kader van het project Geweld is niet 
normaal, vrouw! Binnen dit project werken COC Nederland, Movisie en LHP ‘Roze in Blauw’ samen om 
geweld tegen LBT vrouwen tegen te gaan. Geweld is niet normaal, vrouw! wordt gefinancierd door de 
Europese Unie. 

http://www.coc.nl/vrouwenveiligheid
mailto:jvanzadelhoff@coc.nl


Programma conferentie Vrouw en Veiligheid  
 
13.00 Opening  
 
13.10 Introductie thema  
Introductie van het onderwerp anti-LBT geweld door Judith Schuyf van Movisie: Wat zijn de 
feiten over geweld tegen LBT vrouwen en in welk opzicht verschilt dit van geweld tegen 
homoseksuele mannen?  
 
13.30 Introductie training Bijzonder Sterk  
Hanneke Felten van Movisie presenteert de cursus Bijzonder Sterk voor LBT vrouwen over eigen 
kracht en veiligheid: Wat is de aanleiding, probleemanalyse en doelstelling van de training? En 
wat zijn de resultaten van de pilottrainingen?  
 
13.45 Oefeningen training  
Twee trainers doen een aantal oefeningen uit de cursus Bijzonder Sterk met de zaal.  
 
14.15 Inzet van de politie  
Herman Renes vertelt wat de politie doet om geweld tegen LHBT’s tegen te gaan en wat er 
wordt gedaan om agenten beter in staat te stellen op meldingen te reageren.  
 
14.35 Pauze  
 
14.50 Verdieping van het thema  
Wat kan je als zorg en welzijn medewerker of hulpverlener doen om bij te dragen aan de 
weerbaarheid en veiligheid van LBT vrouwen? Experts van Transgender Netwerk Nederland en 
antidiscriminatiebureau Art. 1 geven advies.  
 
15.45 Politiek debat  
Politiek debat over geweld tegen LHBT's. Wij vragen (kandidaat) raadsleden van o.a. CDA, PvdA, 
D66 en GroenLinks wat zij denken dat er op gemeentelijk niveau kan worden gedaan om geweld 
tegen te gaan.  
 
 


