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FRONTLINERS 

Ons mooie COC bestaat in 2021 precies 
75 jaar. We vieren het met een, wegens 
covid bescheiden, bijeenkomst in het 
Amsterdamse Krasnapolsky Hotel. De 
plek waar Bob Angelo en zijn vrienden 
het COC op 7 december 1946 opricht-
ten. Wat is er sindsdien ongelofelijk veel 
bereikt! Wetten zijn verbeterd. Accep-
tatie nam toe. Onze oprichters zouden 
trots zijn geweest.
  
Ze zouden ook trots zijn als ze  wisten 
hoe hard er vandaag nog gewerkt 
wordt. Door Yaşar Gülmez bijvoorbeeld. 
Zoals Bob Angelo en zijn vrienden 
het COC oprichtten voor ontmoeting, 
zo richtte Yaşar Stichting Sirkaf op. 
Daar  ontmoeten LHBTI met een Turks- 
Nederlandse achtergrond elkaar. Het 
is één van de biculturele initiatieven 
die COC ondersteunt met het nieuwe 
 Respect2Love Fonds.

Behalve op de middelbare school, is 
Paarse Vrijdag voor acceptatie nu ook 
een groot succes op de basisschool. 
Docenten en scholieren op bijna vijftien-
honderd basisscholen doen mee. We 
bereiken dat elke school nu wettelijk 
verplicht is te zorgen voor veiligheid en 
acceptatie.
 
Bij de verkiezingen in maart  sluiten we 
voor de derde keer een  Regenboog 
Stembusakkoord, dit keer met 
tien  politieke partijen. Die beloven 
 maatregelen tegen discriminerend 
geweld, een verbod op ‘LHBTI genezing’, 
transitieverlof, een X in het paspoort en 
nog veel meer. 

Onze regionale verenigingen werken 
onvermoeibaar door. COC Rotterdam 
organiseert een demonstratie tegen 
haat, Midden-Nederland houdt een 
bijeenkomst over veiligheid en Twente-
Achterhoek gaat het gesprek aan over 
genderstereotypering. In heel Nederland 
komen onze Roze 50+ ambassadeurs 
in actie voor ouderen. Dankzij Zonder 
Stempel staan LHBTI met een beperking 
er niet alleen voor. 

En ondertussen zijn we gestart met een 
groot internationaal programma om 
LHBTI in Afrika en Azië te steunen. We 
boeken resultaten van Benin tot Vietnam. 

Het is hard nodig. Want anti-LHBTI 
 geluiden zwellen aan. In Nederland 
 stagneert de acceptatie. Er is nog veel 
werk aan de winkel. Dus daarom: we zijn 
dan wel 75, maar we gaan nog lang niet 
met pensioen!  
 
Astrid Oosenbrug, Mats Bergman-de 
Zwart, Wouter Poot, Winston van Niel, 
Iris Botermans, Laura Lasance (bestuur 
COC Nederland 2021), Marie Ricardo  
en Paul Steinbusch (directie)

Frontliners zijn cruciaal in de 
COC-aanpak. Het zijn de gedreven 
voorvechters in de ‘frontlinie’ van het 
acceptatieproces: biculturele rolmodellen, 
non-binaire activisten, actieve jongeren, 
internationale voortrekkers en sterke 
ouderen. Het COC ondersteunt ze, 
waarbij de frontliners aangeven wat ze 
nodig hebben. Samen met hen en tal van 

andere vrijwilligers kunnen we de wereld 
veranderen. 
Daarom vormen de frontliners Sonny, 
Nanoah, Aydin, Nate en Marjet  letterlijk 
en figuurlijk het gezicht van dit jaar-
verslag. Op tal van plaatsen in het 
verslag lees je hoe jij, net als hen, zelf in 
actie kunt komen, zodat onze kleurrijke 
 beweging nog sterker wordt!



Het is in 2021 precies 75 jaar geleden 
dat COC werd opgericht. Op precies 
dezelfde plek waar de eerste 
bijeenkomst plaatsvond, wordt het 
jubileum gevierd van een sterke  
LHBTI-beweging.

COC viert 75-jarig bestaan
Op 7 december 2021 bestaat COC Neder-
land 75 jaar. Het is daarmee de oudste 
nog bestaande belangenorganisatie voor 
LHBTI personen ter wereld. ‘Van een 
totaal taboe halverwege de vorige eeuw 
tot voorlichting op elke school anno 
nu. Van strafbaarheid tot openstelling 
van het huwelijk. Van anonieme bijeen-
komsten in achterafzaaltjes tot Paarse 
Vrijdag en Roze Zaterdag. Bob Angelo 

en zijn medeoprichters zouden trots zijn, 
het leven van de regenbooggemeen-
schap is in 75 jaar enorm verbeterd’, 
zegt COC-voorzitter Astrid Oosenbrug 
tijdens een feestelijke bijeenkomst in het 
 Amsterdamse Krasnapolsky Hotel, de plek 
waar het COC in 1946 werd  opgericht. 
Bob Angelo is het pseudoniem van Niek 
Engelschman. Met zijn vrienden, veelal 
oud-verzetsmensen, richt hij kort na de 
oorlog het COC op, onder de schuilnaam 

Shakespeare Club. De eerste bijeen-
komst vindt plaats in het Amsterdamse 
 Kras na   polsky Hotel in het weekend 
van 7 op 8 december 1946. Drie jaar 
later wordt de club omgedoopt tot het 
 Cultuur- en  Ontspannings Centrum, ofwel 
COC. Behalve COC Nederland en COC 
Amsterdam, die op dezelfde dag ver-
jaren, zijn er sindsdien in totaal twintig 
regionale COC-verenigingen opgericht. 
Het percentage van de Nederlandse 
 bevolking dat negatief staat tegenover 
LHBTI personen liep sinds de oprichting 
van COC terug van bijna veertig procent 
tot zes procent nu. Er kwam een einde 
aan de laatste vorm van strafbaarheid 
(1971), een  wettelijk verbod op discrimi-
natie van  lesbiennes en homoseksuelen 
(1994) en van transgender-, intersekse- 
en non-binaire personen (2019). Er zijn 
GSA’s op zo’n tachtig procent van de 
middelbare scholen in Nederland. Aan 
Paarse Vrijdag voor acceptatie op school 
doen een half miljoen scholieren mee. 
Ook komt er steeds meer aandacht voor 
 biculturele, religieuze, jonge en oudere 
LHBTI  personen.
Bij de viering in het Krasnapolsky Hotel 
kronen COC-voorzitter Oosenbrug en 
directeur Marie Ricardo een nieuwe 
 generatie activisten en voorlopers tot 
Ster van de Toekomst. Het gaat om 
Nikkie de Jager (alias NikkieTutorials), 
de makers van de serie Anne+, Naomie 
Pieter, Splinter Chabot, Nanoah Struik, 
Thorn Roos de Vries, Haroon Ali, Raven 
van Dorst, BeyonG Veldkamp en Nazmul 
Rahman. Er is veel mediabelangstelling 
voor het COC-jubileum, van het NOS 
Journaal tot EenVandaag en van Trouw 
tot de talkshow M. 

COC VAN ALLE KANTEN  
COC kroonde bij haar 75-jarig jubileum een 
nieuwe generatie rolmodellen en activisten in  
het Krasnapolsky Hotel 
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VAN ALLE KANTEN

Alfabetsoep: aandacht  
voor diversiteit
‘Écht vrij zijn we pas als we allemáál 
vrij zijn.’ Dat is op 4 mei, bij de doden-
herdenking op het Amsterdamse 
 Homomonument, de boodschap van 
COC’s nieuwe directeur Marie Ricardo. 
‘Echt vrij zijn we pas als ook LHBTI-
personen die te maken hebben met 
racisme of  uitsluiting  solidariteit voelen 
van ons allemaal.’ Ricardo – zelf van kleur, 
non-binair en geboren op Curaçao – 
agendeert het belang van diversiteit en 
solidariteit in de regenbooggemeenschap 
op tal van momenten in 2021. Onder 
meer in een speech bij de Pride Walk, 
een cover- interview in Winq magazine, 
een profielinterview op OneWorld en in 
een artikel in de Curaçaose krant Amigoe. 
Ricardo wordt in november genomineerd 
voor een Black Achievement Award. 
COC werkt in 2021 nauw samen met de 
Volkskrant voor de rubriek Alfabetsoep 
van journalist Haroon Ali, over diversi-
teit in de LHBTI- gemeenschap. Zo komt 
de non-binaire Elias Zahra (19) aan het 
woord over hun jeugd in Syrië, Miriam van 
der Have over intersekse, Barbara Oud 
over bi+ personen, Ivan Henczyk over 
LHBTI met autisme en het Gambiaans-
Nederlandse Paarse Vrijdagmodel Daniel 
Wolin (18) over hun achtergrond, bi+ en 
non-binair zijn. 

Stolpersteine voor 
oorlogsslachtoffers 
Tijdens Pride Amsterdam vraagt het COC 
samen met historica Judith Schuyf aan-
dacht voor slachtoffers van de Tweede 
Wereldoorlog die, behalve Joods of ver-
zetsstrijder, ook lesbisch of homoseksueel 

waren. ‘Opdat we nooit zullen vergeten’, 
aldus COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. 
COC plaatst negen zo genaamde Stolper-
steine, messing steentjes waarmee slacht-
offers van het nationaal-socialisme in de 
Tweede Wereldoorlog worden herdacht. 
Het gaat om de eerste Stolpersteine in 
Nederland voor mensen waarvan bekend 
is dat ze lesbisch of homoseksueel waren. 
De plaatsing geschiedt aan de voor-
avond van het 75-jarig bestaan van COC 
Nederland. Met de steentjes herdenkt de 
organisatie de slachtoffers en staat stil bij 
haar begintijd, toen het COC vlak na de 
oorlog werd opgericht door voormalig 
verzetsmensen. Van de plaatsing werd 
onder meer verslag gedaan door het NOS 
Journaal.

COC pleit voor mogelijkheid  
tot adoptie
De Nederlandse regering besluit in 
f ebruari om interlandelijke  adoptie 

 volledig stil te leggen. In reactie daarop 
vraagt COC samen met Meer dan 
Gewenst (Nederlandse stichting voor 
regenbooggezinnen) per brief aan de 
Tweede Kamer om te bekijken hoe 
 adoptie voorlopig nog wel mogelijk kan 
blijven vanuit landen waar de afgelopen 
jaren weinig of geen misstanden rondom 
adoptie zijn geconstateerd. Dat geldt 
 bijvoorbeeld voor de VS, Zuid-Afrika 
en Portugal,  landen van waaruit paren 
van gelijk geslacht vaak adopteren. De 
 minister van Rechts bescherming belooft 
de vinger aan de pols te houden en 
op een later moment te bekijken of er 
 inderdaad weer adoptiemogelijkheden 
kunnen komen.  

Regering erkent 
homodiscriminatie 
In mei roept COC de regering op om het 
leed te erkennen dat het gevolg is van 
decennia van discriminatie van lesbische, 

homoseksuele en biseksuele mensen 
door de Nederlandse overheid. Ook 
pleit COC voor excuses en een vorm van 
genoegdoening. De organisatie  reageert 
daarmee op een rapport van het Verwey-
Jonker Instituut dat die maand  verschijnt. 
Daarin wordt beschreven hoe de over-
heid in de periode 1945-1971 als werkge-
ver omging met homoseksualiteit. Het 
Verwey-Jonker Instituut concludeert dat 
het in de periode 1945-1971 zo goed als 
onmogelijk was om een openlijk homo-
seksuele identiteit te combineren met een 
ambtenarenbestaan. Er was sprake van 
systemische discriminatie van lesbische, 
homoseksuele en biseksuele mensen. In 
plaats van tegenwicht te bieden, deed 
de Nederlandse overheid daar nog een 
schep bovenop. Minister Ollongren van 
Binnenlandse Zaken erkent het leed dat 
hierdoor is veroorzaakt, en belooft met 
COC in gesprek te gaan over excuses en 
genoegdoening.  

Écht vrij zijn we pas als 
we allemáál vrij zijn, 
aldus COC-directeur 
Marie Ricardo op 4 mei 
bij het Amsterdamse 
Homomonument 

Het COC plaatst 
Stolpersteine voor 
Oorlogsslachtoffers 
die, behalve Joods 
of verzetsstrijder, 
ook lesbisch of 
homoseksueel waren
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CULTUUR & GELOOF

Met het nieuw opgerichte Respect2Love 
Fonds ondersteunt COC initiatieven uit 
de biculturele LHBTI community. 

Respect2Love Fonds steunt 
biculturele organisaties
Met het nieuw opgerichte Respect2Love 
Fonds ondersteunt en versterkt COC 
sinds 2021 organisaties van biculturele 
LHBTI personen. Het aantal initiatieven 
voor biculturele LHBTI mensen in 
Nederland groeit de afgelopen jaren 
gestaag. COC’s Respect2Love Fonds 
ondersteunt op dit moment tien van 
deze organisaties. Daarbij is het creëren 
van meer ontmoetingsmogelijkheden 
voor de eigen doelgroep een belangrijke 
doelstelling. Ook krijgen voortrekkers, 
rolmodellen en ambassadeurs uit de 
gemeenschap coaching, advies en 
ondersteuning aangeboden, zodat ze 
hun voortrekkersrol kunnen ontwikkelen. 
Tieneke Sumter, programmamanager 
nationaal: ‘Deze organisaties weten zelf 
heel goed wat ze willen bereiken. Als 
COC ondersteunen we ze financieel 
maar ook met know how. Als een groep 
wil professionaliseren, dan helpen we 
daarbij. We kwamen er bijvoorbeeld 
achter dat er veel behoefte is om te 
leren hoe je zelf een subsidieaanvraag 
schrijft. Door in die behoefte te voorzien, 
helpen we clubs om hun zelfstandigheid 
te vergroten.’ Ook wordt onderlinge 
samenwerking tussen biculturele 
LHBTI-organisaties gestimuleerd: ‘Door 
uitwisseling tussen de verschillende 
initiatieven te bevorderen, wordt de 
gemeenschap als geheel versterkt,’ 
aldus Sumter. Het Respect2Love Fonds 

wordt mogelijk gemaakt door een royale 
bijdrage van het Oranje Fonds en steun 
van COC’s Bob Angelo Fonds.

Fototentoonstelling over (niet)  
zichtbaar zijn
Samen met Wereldcafé van COC 
Amsterdam organiseert Respect2Love, 
COC’s community voor LHBT personen 
met een biculturele achtergrond, de 
pop-up tentoonstelling In/visible in 
het Amsterdam Museum. De expositie 
bestaat uit veertien werken van 
fotograaf Daniel Cohen: portretten 
van LHBTI jongeren. De helft van de 
gefotografeerden zijn opkomende 
activisten die zich sterk maken voor 
de zichtbaarheid van hun community. 
Stuk voor stuk namen zij deel aan 
COC’s Respect2Love Empowerment 
Programma voor voortrekkers in de 
biculturele LHBTI gemeenschap. De 
andere helft bestaat uit jongeren die 
(nog) niet zichtbaar willen zijn – op de 
foto’s zijn zij ‘zichtbaar onzichtbaar’. 
De tentoonstelling wordt geopend 
op Coming Out Dag 2021. Tieneke 
Sumter: ‘Het is bijzonder om te zien hoe 
Respect2Love heeft bijgedragen aan de 
ontwikkeling en de krachtige verhalen 
van deze voortrekkers.’

10 11

Veertien activisten 
gingen op de foto voor 
de tentoonstelling in 
Amsterdam
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SONNY JERMAIN   
Volgde COC’s Respect2Love 
empowerment programma en 
zette een safe space op voor 
Afrikaanse LHBTI-vluchtelingen

Ik ben meteen 
begonnen als 
vrijwilliger bij COC’

‘

‘Zo’n vier jaar geleden kwam ik als 
asielzoeker naar Nederland. Homo zijn 
in een Afrikaans land is een uitdaging 
en in Zimbabwe al helemaal. Gay seks 
is er illegaal. Ik zeg altijd dat mijn leven 
één grote crime scene is, haha. Ik heb 
altijd alleen seks gehad met mannen, 
verbergen wie ik ben was voor mij geen 
optie. Zes keer ben ik ontslagen om mijn 
homoseksualiteit. Als activist kwam ik al in 
contact met COC voordat ik in Nederland 
aankwam. Omdat ik ruim twee jaar moest 
wachten op mijn eerste gesprek bij de 
IND, heb ik me in de tussentijd op allerlei 
manieren nuttig gemaakt. Onder meer 
als vrijwilliger bij COC Limburg. COC 
nodigde me uit voor het empowerment 
programma van Respect2Love. Het hielp 
me mijn weg te vinden in Nederland als 
queer migrant van kleur. Je hebt vrienden 
nodig om succesvol te worden, en een 
professioneel netwerk. Mijn mentors 
lieten me zien dat ik een zelf gekozen 
leven kan hebben hier, en een carrière. 
De Zuid-Afrikaanse komiek Trevor Noah 
zei het briljant: een vluchteling is niet wat 
je bent, het is wat je overkomt. Speciaal 
voor LHBTI-vluchtelingen uit Afrika 
heb ik mijn eigen organisatie opgezet, 
Rainbow Anonymous. Het biedt een safer 
space waar iedereen er zeker van kan 
zijn dat alle aanwezigen LHBTI zijn. Want 
sommigen zijn bang om landgenoten 
tegen te komen die hen in hun land 
van herkomst kunnen verraden. Ook in 
Nederland moeten zij hun geaardheid 
verbergen. Sommige deelnemers 
zijn microbioloog, sommige zijn niet 
geschoold. Maar allemaal hadden we al 
een leven voordat we hier kwamen.’ 

CULTUUR & GELOOF
 
SONNY JERMAIN (35) 
LELYSTAD 
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Samen zijn,  
elkaar helpen,  
dat is ons 
doel’
Yaşar Gülmez is mede-oprichter 
van Stichting Sirkaf, één van de 
biculturele LHBTI-initiatieven 
die door COC’s Respect2Love 
Fonds worden gesteund.

‘

YAŞAR GÜLMEZ,  
STICHTING SIRKAF 

‘Zelf ben ik achttien jaar geleden als 
vluchteling uit Turkije naar Nederland 
gekomen. In 2018 zette ik in Rotterdam 
met vrienden Stichting Sirkaf op om 
LHBTI personen afkomstig uit Turkije en 
landen in het Midden-Oosten bij elkaar 
te brengen. Veel van hen voelen zich 
eenzaam in Nederland. Het kost moeite 
om de taal te leren, er zijn culturele 
uitdagingen, velen hebben te maken 
met werkloosheid, er is racisme – helaas 
ook binnen de LHBTI-gemeenschap. 
Samen zijn, samen dingen doen, elkaar 
helpen, dat is het belangrijkste doel 
van de stichting. Maar we organiseren 
ook activiteiten waarmee we niet-
LHBTI’ers proberen te bereiken: de 
gemeenschappen uit Turkije en het 
Midden-Oosten die in Nederland wonen. 
Daar leeft soms het idee dat LHBTI 
zijn iets is van het Westen, binnen de 

eigen kring is het onderwerp vaak 
een enorm taboe. Voor één van onze 
eerste activiteiten nodigden we de 
Turkse transgender actrice en activist 
Zeynep Esmeray uit. In een komische 
voorstelling vertelt zij over haar leven 
als trans persoon in Turkije. Ze trad op in 
vier steden, zo’n 350 mensen hebben de 
voorstelling gezien. Voor de overgrote 
meerderheid van de bezoekers was het 
hun eerste ervaring met een  transgender 
vrouw: iemand die hun eigen taal spreekt 
en uit hun eigen cultuur komt. We  kregen 
achteraf heel mooie  reacties. Dat is heel 
belangrijk voor ons. Zo lukt het ons een 
klein beetje verandering aan te brengen 
in hoe er over ons wordt gedacht. COC 
ondersteunt onze activiteiten financieel 
en helpt ons met hun netwerk, zoals 
 contacten bij de gemeente. Toen ik nog in 
Turkije woonde, hoorde ik van activisten 
al over COC. Dat we samenwerken met 
COC geeft me het gevoel dat we echt 
deel uitmaken van de LHBTI-beweging.’

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 en waar mogelijk 
zichtbaar te worden

–  Het vinden, coachen en steunen van 
biculturele frontliners 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 2021 
–  Ondersteunen organisaties van en 

voor biculturele LHBTI’s met het 
Respect2Love Fonds

–  Fototentoonstelling over (niet) 
zichtbaar jezelf kunnen zijn

–  Een nieuwe lichting jonge biculturele 
voortrekkers rond het Empowerment 
Programma af

–  Met een bijdrage van COC biedt de 
Trans Health Clinic steun aan biculturele 
transpersonen

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

respect2love.nl of facebook.com/
respect2love

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

Steun Trans Health  
Clinic voortgezet
COC ondersteunt ook in 2021 de Trans 
Health Clinic. En juist in dit jaar is dat 
hard nodig. Door de coronapandemie 
komen schrijnende gevallen van  huiselijk 
geweld, armoede en uitbuiting aan het 
licht. De Trans Health Clinic verleent 
zorg aan trans sekswerkers,  migranten, 
 vluchtelingen, dak- en thuisloze  personen 
en anderen die zich aan de meest 
 kwetsbare zijde van de community 
bevinden. Ondanks de lockdown weet de 
Trans Health Clinic wekelijks de deuren 
open te houden. Er wordt ook niet-
medische zorg verleend. Zo zijn er trans 
mensen begeleid naar veiliger woon-
vormen, politie en advocatuur, en is er 
ondersteuning geboden aan slachtoffers 
van mensenhandel. 

Nieuwe lichting rondt 
Empowerment Programma af
Een groep van acht biculturele LHBTI 
jongeren rondt het Respect2Love 
Empower ment Programma af. Dit 
leiderschapsprogramma van COC 
richt zich op LHBTI mensen met een 
biculturele achtergrond die hun talenten 
ontwikkelen en inzetten om mensen 
met een soortgelijke achtergrond 
te helpen. Vanwege corona vinden 
de bijeenkomsten voornamelijk 
online plaats. In september 2021 
gaat een nieuwe lichting van het 
Respect2Love-programma van start, 
bijna twintig mensen hebben zich 
aangemeld. Opvallend is dat steeds 
meer vluchtelingen, asielzoekers en 
nieuwkomers willen deelnemen. 
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In 2021 wordt een nieuw kabinet 
geformeerd. COC dringt er op aan dat 
LHBTI-rechten prioriteit worden voor  
de regering. 
 

Kabinet gaat Regenboogakkoord 
uitvoeren  
Lijsttrekkers en vertegenwoordigers 
van tien politieke partijen tekenen in 
maart 2021 COC’s Regenboog Stembus-
akkoord. In december van dat jaar maakt 
het nieuwe kabinet bekend dat ze het 
Regenboogakkoord gaan uitvoeren. COC 
gaat daar de komende jaren nauwgezet 
op toezien. 
Voorafgaand aan de ondertekening, in 
aanloop naar de Kamerverkiezingen, 
organiseert COC in februari een verkie-
zingsdebat. Clairy Polak presenteert de 
avond. Onder meer Lilianne Ploumen 
(PvdA), Jesse Klaver (GroenLinks), Rob 
Jetten (D66) en Dilan Yeşilgöz-Zegerius 
(VVD) nemen deel. In de persoon van 
Wopke Hoekstra is ook het CDA voor het 
eerst met een lijsttrekker vertegenwoor-
digd. Aan de orde komen zaken zoals de 
aanpak van geweld tegen LHBTI perso-
nen, acceptatie op school en maatregelen 
voor trans-, intersekse en non-binaire 
personen. Het debat wordt live uitge-
zonden door NPO Politiek en onder 
meer Nieuwsuur, NOS en het ANP doen 
verslag. Zo’n 7 duizend mensen kijken 
naar de livestream. Tijdens het debat 
wordt ook COC’s kieswijzer Rainbowvote.
NU gelanceerd, een tool waarmee kiezers 
zichzelf kunnen informeren over  
LHBTI-kwesties. 

JOUW BELANGEN

Ondertekenaars van COC’s Regenboog 
Stembusakkoord zijn onder meer Mark 
Rutte (VVD), Sigrid Kaag (D66), Wopke 
Hoekstra (CDA), Jesse Klaver (Groen-
Links) en Lilian Marijnissen (SP). Ook 
PvdA, Partij voor de Dieren, Volt, Liane 
den Haan en Bij1 zetten hun handteke-
ning. De partijen, samen goed voor een 
ruime tweederde Kamermeerderheid, 
beloven onder meer maatregelen tegen 
geweld en intersectionele discriminatie, 
en voor acceptatie op school. Ook teke-
nen ze voor een meerouderschapswet, 
wettelijk transitieverlof, de optie van een 
X in het paspoort, een verbod op ‘LHBTI 
genezing’ en een verbod op niet-noodza-
kelijke medische behandelingen zonder 
toestemming van intersekse personen.
In september blijkt dat uitvoering van 
het Regenboogakkoord als prominente 
bouwsteen is opgenomen in de aanzet 
voor een regeerakkoord van VVD en 
D66. Als op 15 december het coalitie-

akkoord van VVD, D66, CDA en Christen-
Unie verschijnt, wordt duidelijk dat de 
nieuwe coalitie het Regenboogakkoord 
gaat uitvoeren en dat het de basis zal 
 vormen voor het emancipatiebeleid van 
de  regering.  

Samen pleiten voor aanpak 
intersectionele discriminatie 
Mensen worden vaak gediscrimineerd op 
grond van een combinatie aan kenmer-
ken, bijvoorbeeld omdat ze zwart en 
transgender zijn, of lesbisch en moslima. 
COC pleit daarom al langere tijd voor een 
intersectionele aanpak van geweld en dis-
criminatie. In juni stuurt COC hierover een 
brief aan de informateur van het nieuwe 

kabinet, mede namens negen organisa-
ties van onder meer Marokkaanse, Turkse 
en Joodse Nederlanders, vrouwen en 
mensen met een beperking. Verschillende 
maatregelen die in de gezamenlijke brief 
worden voorgesteld, zoals het aanstel-
len van discriminatierechercheurs, het 
versterken van diversiteitsnetwerken bij 
de politie en het aanpakken van online 
discriminatie, worden uiteindelijk over-
genomen in een aparte paragraaf over 
discriminatie in het coalitieakkoord. COC 
overlegt regelmatig over het onderwerp 
met het Openbaar Ministerie (OM) en 
voorzitter Astrid Oosenbrug spreekt bij 
een symposium van het OM over de aan-
pak van anti-LHBTI geweld.
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Lijsttrekkers  
tijdens COC’s-
verkiezingsdebat in 
Pakhuis de Zwijger

Lijsttrekkers tekenen  
in maart COC’s 
 Regenboog 
 Stembusakkoord 
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NANOAH STRUIK   
Strijdt met COC voor een X in  
het paspoort voor een ieder die 
dat wil.

Bij COC’s 
lijsttrekkersdebat 
kon ik mijn vraag 
stellen aan de 
politici die  
erover gaan’

‘

‘Ik ben de eerste in Nederland die op 
basis van diens non-binaire identiteit een 
X in hun paspoort kreeg. Dat vond ik heel 
cool, als jonkie van 19 uit Drenthe. Inmid-
dels krijgen steeds meer mensen een X in 
hun paspoort. Makkelijk was het niet. Ik 
moest naar de rechter met een advocaat. 
Als bewijs brachten we een verklaring in 
van een genderpsycholoog. Niet ieder-
een wil zo’n  psychologisch traject, niet 
iedereen heeft het geld en de tijd voor 
een juridische procedure. COC stelde me 
in de gelegen heid om tijdens hun lijst-
trekkersdebat in 2021 mijn vraag voor te 
leggen aan de politici die erover gaan: 
hoe gaan we een X in je paspoort eenvou-
dig toegankelijk maken voor iedereen? De 
aanwezige lijsttrekkers gaven aan dat ze 
ermee aan de slag willen. Het onderwerp 
is als één van de beloften opgenomen in 
COC’s Regenboogakkoord, ik hoop dat 
het daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Dat 
ik een X kreeg in mijn paspoort werd ook 
opgepakt door de media. Vooral online 
kreeg ik een teringzooi aan verschrikke-
lijke reacties over me heen. Mensen  zeiden 
dat ik mezelf van kant moest maken, 
dat ik een X op mijn grafsteen moest 
 krijgen. Ik heb de lijsttrekkers daarom ook 
gevraagd om met maatregelen te komen 
tegen discriminerend geweld. Ook daar-
mee beloofden ze aan de slag te gaan. Ik 
hoop dat ze het menen, want we zijn drie 
jaar verder en de hatelijke reacties blijven 
komen. Zodanig dat ik overweeg om me 
een poos uit het publieke debat terug te 
trekken. Al leer ik ook om te gaan met 
hatelijkheden. Iemand schold me uit voor 
‘genderkwiebus’, dat vond ik een prima 
naam voor mijn podcast.’  

JOUW BELANGEN
 
NANOAH STRUIK (22) 
DEN HAAG 
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Senaat steunt Grondwetswijziging
De Eerste Kamer stemt op 9 februari met 
een ruime tweederde meerderheid voor 
een wetsvoorstel van D66, GroenLinks en 
PvdA om LHBTI-rechten te verankeren in 
artikel 1 van de Grondwet. COC-voorzitter 
Astrid Oosenbrug spreekt van ‘een grote 
overwinning voor LHBTI-personen.’ COC 
pleit al bijna twintig jaar voor de Grond-
wetswijziging, die ook onderdeel uit-
maakt van COC’s Regenboogakkoorden 
van 2017 en 2021. COC roept senatoren in 
januari per brief op om vóór het wets-
voorstel te stemmen. Ook als de Tweede 
Kamer in december 2021 begint aan de 
tweede lezing van het wetsvoorstel – een 
Grondwetswijziging moet twee keer 
door beide Kamers worden behandeld - 
benadert COC Kamerleden om voor het 
wetsvoorstel te stemmen. 

Homo- en bimannen mogen  
bloed doneren
Homo- en bi+ mannen in een mono-
game relatie met een man mogen 
vanaf  september 2021 bloed doneren. 
COC heeft jarenlang gepleit voor een 
 bloeddonatiebeleid zonder discriminatie 
en voerde talloze gesprekken over het 
onderwerp met het ministerie van VWS 
en bloedbank Sanquin. VWS en S anquin 
beloven het beleid verder te zullen 
 aanpassen zodat uiteindelijk niet seksuele 
oriëntatie maar het wel of niet hebben 
van ‘veilige seks’ het criterium wordt.

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 2021 
–    Lijsttrekkers en vertegenwoordigers van 

tien politieke partijen tekenen COC’s 
Regenboog Stembusakkoord 2021

–  Nieuwe kabinet gaat 
Regenboogakkoord uitvoeren

–  Maatregelen tegen intersectionele 
discriminatie overgenomen in 
regeerakkoord

–  Eerste Kamer stemt voor het verankeren 
van LHBTI-rechten in de Grondwet

–  Homo- en bi+ mannen in monogame 
relatie mogen bloed doneren

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

COC Nederland op coc.nl, Facebook, 
Twitter en Instagram

–  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  

Stappen naar verbod op  
‘LHBTI genezing’
Pogingen tot zogenaamde ‘LHBTI 
 genezing’ leiden bij slachtoffers tot 
depressies, suïcidale gedachten en 
seksuele problemen. Ze veranderen niets 
aan de seksuele- of genderidentiteit 
van mensen. Samen met activisten en 
 organisaties van christelijke- en moslim 
LHBTI-personen zoals LKP en Maruf 
pleit COC voor een verbod op deze 
schadelijke praktijk. Er zijn in Nederland 
nog zeker vijftien aanbieders van de 
‘therapieën’. Een verbod maakt onderdeel 
uit van COC’s Regenboogakkoord. In 
juni maken D66, VVD, PvdA, GroenLinks, 
SP en PvdD bekend te werken aan 
een initiatiefwetsvoorstel om de 
conversiepogingen te verbieden. COC 
vraagt in 2021 regelmatig aandacht voor 
het probleem en de noodzaak van een 
oplossing, onder meer op Radio1, bij 
NOS en Hart van Nederland, Spijkers met 
Koppen, nu.nl, ANP en Het Parool.

Eenvoudiger wijzigen 
geslachtsregistratie
Het wijzigen van de officiële geslacht-
vermelding in bijvoorbeeld het paspoort 
moet eenvoudiger worden voor trans- en 
intersekse personen. Daar pleiten TNN, 
NNID en COC al sinds 2014 voor. In mei 
dient de regering hiertoe een wetsvoor-
stel in. Daarin verdwijnt onder meer de 
zogenaamde ‘deskundigen verklaring’ 
als vereiste. Ook wordt het voor  mensen 
onder de 16 jaar mogelijk om de 
geslachtsvermelding te wijzigen, al moet 
dat nog wel via de rechter. In een brief 
aan de Tweede Kamer pleiten de drie 
organisaties in juli voor verdere verbete-
ring van het voorstel. Zo moet  wijziging 
ook voor jongeren onder de 16 jaar 
mogelijk worden zonder tussenkomst van 
de rechter. De organisaties stellen verder 
voor om iedereen de optie te geven de 
geslachtsvermelding te laten doorhalen 
met een ‘X’. Dat voorstel wordt overge-
nomen in het Regenboogakkoord, en in 
december 2021 dient D66 Kamerlid Van 
Ginneken hierover een amendement in. 

JOUW BELANGEN
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Simon Timmerman 
doneert bloed op de 
eerste dag dat dat 
mogelijk is voor  
homo- bi+ mannen in 
een monogame relatie
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COC Rotterdam in verzet  
tegen haat 
COC Rotterdam heeft het in 2021 aan de 
stok met enkele orthodox-gereformeerde 
instituten in de regio. De COC-vereniging 
doet in februari aangifte tegen een 
dominee uit Krimpen aan den IJssel 
die oproept om LHBTI personen ‘uit te 
bannen’. Leon Houtzager, secretaris van 
COC Rotterdam, vertelt zijn verhaal in 
het veelbekeken programma BOOS van 
Tim Hofman. De zaak leidt in het land tot 
grote ophef, COC Rotterdam organiseert 
onder meer een protest in Krimpen aan 
den IJssel waar honderden mensen op 
afkomen. 
In maart verschijnt in NRC een uitgebreid 
artikel over het reformatorische  Gomarus 
College in Gorinchem. De scholen-
gemeenschap komt onder toezicht te 
staan en moet diep door het stof, onder 
andere omdat men LHBTI-leerlingen 
uit de kast dwong tegenover hun 
ouders. De onderwijsinstelling krijgt de 
onderwijsinspectie en het Openbaar 
Ministerie op zijn dak, én de werkgroep 
Regio  Gorinchem van COC Rotterdam. 
In  overleg met de getroffen ex-leerlingen 
en de gemeente adviseert de COC- 
werkgroep hoe de onderwijsstelling 
zichzelf kan verbeteren. 
In oktober schrijft een bestuurder van 
scholengemeenschap Wartburg-Driestar 
in een column in het Reformatorisch 
Dagblad onder meer dat LHBTI personen 
‘een gemeenschappelijke vijand’ zijn, en 
laat hij zich laatdunkend uit over trans 
personen. COC Rotterdam schrijft een 
tegencolumn die wordt opgepikt en tot 
ophef leidt, waarna de bestuurder met 
vervroegd pensioen gaat. 

COC Rotterdam werkt aan 
acceptatie in het voetbal
LHBTI-supporters van voetbalclub 
Feijenoord richten in 2021 supporters-
groep Roze Kameraden op. De discussie 
over LHBTI-acceptatie in het mannen-
voetbal, en dan vooral bij Feyenoord, 
bloeit erdoor op. De supportersgroep 
krijgt te maken met serieuze bedrei-
gingen en vernielingen, enkele daders 
worden opgepakt en een veroordeeld. 
COC Rotterdam maakt met de gemeente 
Rotterdam en Feyenoord concrete plan-
nen en afspraken voor verbetering.

COC Midden-Gelderland krijgt 
nieuw onderkomen
Het jaar 2021 staat voor COC Midden-
Gelderland in het teken van verhuizen. 
De oude vertrouwde Roze Bunker is 
vaarwel gezegd. Boven Café Bosch, nabij 
de  Arnhemse binnenstad, is een nieuw 
kantoor betrokken. De locatie is geschikt 
voor de vele activiteiten die COC Midden- 
Gelderland organiseert, zoals AutiRoze 
voor LHBTI met autisme en Jong&Out 
voor jongeren tot en met 18 jaar.

Met roze koeken in actie tegen 
genderstereotypen 
Vrijwilligers van COC Twente-Achterhoek 
komen in augustus actie voor de 18-jarige 
Jumbo-kassamedewerker Lars uit het 
Overijsselse dorp Glanerburg. Dat Lars 
nagellak gebruikt is volgens zijn manager 
niet acceptabel, hij beweert dat ‘Glaner-
brug nog niet klaar is voor jongens met 
nagellak’. Waarna Lars besluit dat hij 
klaar is met werken voor de supermarkt, 
omdat hij er niet zichzelf kan zijn.  
De kwestie komt groot in het nieuws. 

UIT ALLE WINDSTREKEN

Vrijwilligers van COC Twente-Achterhoek 
gaan twee dagen later in Glanerbrug de 
straat op met roze koeken om met men-
sen het gesprek aan te gaan. Het hoop-
volle resultaat: vrijwel geen enkele pas-
sant heeft begrip voor de opstelling van 
de supermarkt. Ook in oktober, tijdens 
de Regenboogdagen in Hengelo, staat 
de COC-vereniging stil bij genderstereo-
typering. Op de markt gaan vrijwilligers 
bij een uitbundige Regenboogkraam met 
bezoekers in gesprek en bieden iedereen 
aan om hun nagels te lakken. Onder meer 
Claudio Bruggink, wethouder in Hengelo, 
maakt daar gebruik van.

Panelgesprek over veiligheid
Tijdens het Midzomergracht Festival 
organiseert COC Midden-Nederland in 
TivoliVredenburg een panelgesprek over 
LHBTI-veiligheid. Hoe veilig voelen roze 
ouderen zich in een verzorgingshuis of 
wanneer zij thuiszorg ontvangen? Wat 
is er geregeld voor de veiligheid van 
LHBTI-personen met een licht verstan-
delijke beperking en kunnen zij zichzelf 
zijn in hun woongroep? Hoe staat het 

met de veiligheid van bi+ personen in 
 Nederland? Waar lopen non-binaire 
mensen tegenaan, ervaren zij meer 
 discriminatie? Tijdens een prachtige 
 middag stelt Laura van Nieuwenhuijze, 
voorzitter van COC Midden-Nederland, 
deze en vele andere vragen aan het 
panel. De uitkomsten van het gesprek 
vormen de basis voor een nieuw te 
schrijven lokaal Regenboogakkoord. 
Behalve het live aanwezige publiek wordt 
de discussie ook online goed bekeken, 
alles bij elkaar door enkele honderden 
toeschouwers. 

Nieuwe werkgroep in Zeist
De regio van COC Midden-Nederland is 
sinds 2021 een LHBTI-werkgroep rijker: 
Zeist Inclusief. De werkgroep wordt fees-
telijk gepresenteerd tijdens een LHBTIQ+ 
Movie Night die COC Midden-Nederland 
organiseert samen met de gemeente 
Zeist en Stadslab Zeist. Het levert een 
bijzondere avond op met een aantal 
sprekers en korte films en een mooi 
bezoekersaantal. De nieuwe werkgroep 
krijgt veel aandacht in lokale media.
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Midden-Nederland 
organiseerde 
een  talkshow 
over  veiligheid in 
 TivoliVredenburg

Regenboogvlag bij 
demonstratie van COC 
Rotterdam tegen haat 
en intolerantie
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De GSA’s komen na corona weer 
op gang en Paarse Vrijdag is 
groter dan ooit. Voor het eerst 
doen ook kinderen op basis-
scholen volop mee aan een 
speciaal programma.

Jong&Out Kamp is XXL succes
Jong&Out, de COC-community voor 
 jongeren tot en met 18 jaar, groeit in 2021 
tot bijna 5 duizend leden. Om te zorgen 
voor een veilige omgeving, wordt bij alle 
deelnemers gecheckt of ze inderdaad 
jonger zijn dan 19. Er is een Jong&Out 
app waar LHBTI-jongeren online met 
elkaar in contact kunnen komen, er zijn 25 
ontmoetingsgroepen georganiseerd door 
COC-verenigingen in heel Nederland en 
eens in de zoveel tijd is er een Jong&Out 
kamp. ‘Vanwege corona konden de maan-
delijkse Jong&Out bijeenkomsten twee 
jaar lang zelden doorgaan’, vertelt Zinzy 
Nimako, community manager bij COC. 
‘Daarom organiseerden we in 2021, op 
een moment dat het even kon, een XXL 
variant van het Jong&Out Kamp. Het 
maximale aantal van zeventig aanmeldin-
gen was in no time bereikt. COC Midden - 
Nederland deed de organisatie en 
vrijwilligers van allerlei COC-verenigingen 
zorgden voor begeleiding. Gezelligheid 
en kennismaken met leeftijdsgenootjes 
staat centraal bij Jong&Out. Dus er waren 
chips, cola en spelletjes, en deze keer ook 
een overnachting. Er was een gastoptre-
den van Hanna van Vliet van de populaire 
Nederlandse Netflix serie Anne+. Enorm 
leuk en spannend voor de deelnemers, er 
zijn heel veel selfies gemaakt.’

24 25
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Zeventig jongeren 
kwamen bijeen op een 
extra grote editie van 
het Jong&Out Kamp
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AYDIN KARADAG
Zet zich in voor LHBTI-jongeren 
bij COC Haaglanden. 

Het is fijn om 
iemand te kennen 
met een 
vergelijkbare 
achtergrond  
als jijzelf’

‘

‘Voor tieners in een grote stad is het 
al lastig genoeg om gelijkgestemden 
te vinden. Wanneer je zoals ik uit een 
omgeving komt als het Westland – 
onder Den Haag – is het nog een slag 
moeilijker. Een club als Jong&Out, 
COC’s jongerengroep waar je op een 
veilige manier LHBTI-leeftijdsgenoten 
kunt ontmoeten, had mij wel geholpen 
denk ik. Mijn vriend was een tijdje 
begeleider bij Jong&Out Den Haag. Hij 
vroeg of dat misschien ook iets voor 
mij was. Vervolgens was ik er anderhalf 
jaar lang begeleider en daarna een 
jaar coördinator. Zelf ben ik half Turks, 
half Nederlands. Het viel mij op dat er 
helemaal geen jongeren van kleur bij de 
bijeenkomsten waren, terwijl in Den Haag 
wel veel mensen van kleur wonen. Juist 
ook voor LHBTI-jongeren uit deze groep 
is het belangrijk om te zien dat homo 
zijn niets bijzonders is, en om iemand te 
kennen die een vergelijkbare achtergrond 
heeft als zijzelf. Door contact aan te halen 
met andere maatschappelijke organisaties 
heb ik een aantal jongeren van kleur bij 
Jong&Out kunnen betrekken. Nog niet in 
de mate die ik wil – het blijft lastig – maar 
het is beter dan niets. Inmiddels zit ik in 
het bestuur van COC Haaglanden, met 
jongeren en Jong&Out in mijn portefeuille. 
Met COC wil ik aan alle jongeren laten 
zien dat LHBTI-zijn niet iets raars is. Ik ben 
inmiddels heel comfortabel met mezelf 
maar zelfs nu heb ik soms nog last van 
geïnternaliseerde homofobie. Het idee dat 
homo zijn wél raar is, bekruipt me soms 
nog steeds. Dus ook ik heb nog groei 
door te maken.’

JONG & SCHOOL 
 
AYDIN KARADAG (23)
DEN HAAG
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GSA’s startten op na corona
Scholieren zien elkaar weinig in 2020 
en 2021. Als de coronamaatregelen 
in september 2021 milder worden, is 
er onder de deelnemers van COC’s 
Gender & Sexuality Alliance Netwerk op 
middelbare scholen (de GSA’s) grote 
behoefte om elkaar weer te zien. COC 
steunt de GSA’s met een Back To School 
campagne. Community manager Zinzy 
Nimako: ‘We gaven leerlingen tips en 
adviezen over hoe je de GSA nieuw 
leven inblaast, hoe je nieuwe leden werft, 
hoe je verder gaat als de persoon die 
de GSA leidde na het eindexamen van 
school is. We zetten daarvoor vooral ons 
GSA Instagram-account met 11 duizend 
volgers in. We vroegen jongeren die 
op onze Paarse Vrijdag-posters staan 
om een Instagram take-over te doen. 
Onder het motto My School Day nam 
elke vrijdag steeds iemand anders een 
dag lang het kanaal over. Ze namen de 
volgers mee naar hun school, naar het 
klaslokaal en naar een GSA-bijeenkomst. 
Jongeren konden vragen stellen, wat 
mooie gesprekken opleverde. En er 
meldden zich direct weer veel leerlingen 
om met een GSA aan de slag te gaan.’

Paarse Vrijdag uitgerold  
op basisscholen
Zeker een half miljoen scholieren op zo’n 
2500 scholen in Nederland viert op 10 
december de twaalfde editie van Paarse 
Vrijdag, een initiatief van COC’s GSA 
Netwerk. Behalve middelbare scholen 
en mbo’s doen in 2021 ook basisscholen 
voor het eerst op grote schaal mee 
aan deze dag voor acceptatie. Na een 
kleinschalig experiment in 2019, en 500 

deelnemende basisscholen in 2020, zijn 
het er in 2021 bijna 1500. Zinzy Nimako: 
‘Basisscholen reageren heel positief op 
het evenement. Docenten geven aan 
dat ze meer willen doen met gender en 
seksuele diversiteit, maar dat er weinig 
lesmateriaal voorhanden is dat past bij 
de leeftijd van basisschoolleerlingen. 
COC ontwikkelde daarom de Grote 
Paarse Vrijdag Spelshow, een soort 
variant op Telekids. Een programma met 
spelletjes waarin kinderen gaandeweg 
dingen leren over gender en seksuele 
diversiteit. Het idee is dat docenten met 
de hele klas naar de spelshow kijken. Het 
leverde 5000 streams op. Als je uitgaat 
van zo’n dertig leerlingen per klas, is 
dat een bereik waar we heel blij mee 
zijn. Er was ook veel media-aandacht, 
het is duidelijk dat er potentie is voor 
groei. Het allermooiste is dat docenten 
vertellen hoe in de klas het gesprek op 
gang komt, leerlingen uit de kast komen 
en klasgenootjes daar goed op reageren. 
En hoe een jongetje tot zijn grote 
opluchting eindelijk durft te vertellen dat 
hij twee vaders heeft.’

School moet zorgen voor 
veiligheid in de klas 
Alle scholen in Nederland zijn sinds 1 
augustus 2021 verplicht om te  zorgen 
voor veiligheid en acceptatie van LHBTI-
jongeren in de klas. In juni stemt de 
Eerste Kamer voor een wetsvoorstel met 
die opdracht en in augustus treedt de 
nieuwe wet in werking. COC bepleitte 
de wetswijziging bij de Kamer omdat 
LHBTI-scholieren zich nog lang niet 
op elke school veilig en geaccepteerd 
voelen. ‘Homo’ is op de middelbare 

Links: De GSA’s voeren 
campagne voor  
Paarse Vrijdag

Rechts en onder:  
Les tijdens Paarse 
Vrijdag op de 
basisschool
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Dit doet COC 
–  Jongeren steunen die zich actief 

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

leerlingen samenwerken met anderen 
aan een veilige school 

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

–  Met het GSA-Docentennetwerk en GSA-
coördinatoren werken aan een betere 
positie van LHBTI jongeren op mbo’s en 
middelbare scholen 

–  Verzorgen van voorlichting in de klas 
–  Ondersteunen van jongerenplatform 

Expreszo 

Dit bereikte COC in 2021 
–  Scholen zijn voortaan verplicht om te 

zorgen voor de veiligheid van LHBTI-
jongeren in klas  

–  Er komt een verbod op afwijzende 
verklaringen van religieuze scholen over 
LHBTI personen 

–  Paarse Vrijdag groot uitgerold in het 
basisonderwijs 

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

gsanetwerk.nl, of word lid van het GSA 
docentennetwerk: gsa@coc.nl

–  Ontmoet andere LHBTI-jongeren via 
jongenout.nl of de Jong&Out app 

–  Check of je school op een goede 
manier werkt aan acceptatie via 
gsaonderwijsstandaard.nl

–  Sluit je aan bij Expreszo, het 
jongerenplatform van COC: expreszo.nl 

–  Word voorlichter in de klas: 
voorlichtingindeklas.nl 
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Gomarusschool in Gorinchem. Begin 
september blijkt dat die leerlingen 
dwingt tot een coming out tegenover 
hun ouders en leerlingen daartoe zelfs 
opsluit in een klaslokaal. Volgens een 

lesmethode van de Gomarus is het 
praktiseren van homoseksualiteit ‘een 
zonde tegen de natuur’ en ‘een gruwel 
in de ogen van God’. De zaak komt 
aan het licht door een artikel in NRC 
Handelsblad. De Onderwijsinspectie tikt 
de school op de vingers. Op aandringen 
van COC belooft onderwijsminister 
Slob om bij docentenopleidingen aan 
te dringen op verplichte aandacht voor 
vaardigheden om acceptatie van LHBTI 
en andere minderheden te bevorderen.

school het meest gebruikte scheldwoord, 
LHBTI-jongeren worden veel vaker dan 
gemiddeld gepest en er zijn zelfs nog 
scholen die LHBTI expliciet afwijzen. De 
wetswijziging maakt onderdeel uit van 
de nieuwe burgerschapswet voor het 
onderwijs. Daarin staat welke normen 
scholen aan hun leerlingen moeten 
bijbrengen om volwaardige deelnemers 
te worden aan de democratische 
rechtsstaat. De nieuwe wet geldt 
voor zowel het basis- als voortgezet 
onderwijs, ook op de BES-eilanden. De 
burgerschapswet is, op het punt van 
acceptatie van diversiteit, een aanvulling 
op de kerndoelenregeling voor het 
onderwijs. Die regeling bepaalt sinds 
2012 dat scholen leerlingen moeten 
bijbrengen respectvol om te gaan met 
seksuele diversiteit in de samenleving. 
Ook daarvoor had COC zich jarenlang 
hardgemaakt.

Religieuze scholen mogen  
LHBTI-leerling niet afwijzen 
Er moet een einde moet komen aan de 
praktijk waarbij religieuze scholen ouders 
zogenaamde identiteitsverklaringen laten 
tekenen, waarin LHBTI-personen worden 
afgewezen. Dat besluit de Tweede 
Kamer in september op aandringen 
van het COC. In deze verklaringen staat 
bijvoorbeeld dat seksualiteit alleen 
is toegestaan ‘tussen één man en 
één vrouw’, en dat in het uiterlijk van 
leerlingen ‘het in de schepping gelegde 
onderscheid tussen man en vrouw tot 
uitdrukking moet komen.’ 
Een voorbeeld van een school die LHBTI 
leerlingen afwijst, is de reformatorische 

Paarse nagels tijdens 
Paarse Vrijdag op de 
basisschool
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GRENZELOOS

In 2021 gaat Power of Pride van 
start. Met dit programma steunt 
COC LHBTI-organisaties in 22 
landen in Afrika en Azië bij hun 
strijd voor LHBTI-mensenrechten.

Lichtpuntjes 
Het nieuwe Power of Pride-programma 
is een samenwerking tussen COC, Pan 
Africa ILGA en ILGA Asia. In 22  Afrikaanse 
en Aziatische landen ondersteunen zij 
organisaties bij het opkomen voor LHBTI-
mensenrechten. In dit eerste jaar lukt 
het om LHBTI-organisaties in tien landen 
officieel geregistreerd te krijgen, waaron-
der in Kameroen en Rwanda. Als organi-
saties officieel geregistreerd zijn, kunnen 
ze makkelijker  activiteiten organiseren 
en opkomen voor de belangen van hun 
achterban. Ook wordt in 2021 gestart 
met het organiseren van bijeenkomsten 
met nationale LHBTI organisaties. Samen 
gaan die aan de slag met het opstellen 
van prioriteiten en  strategieën om de 
situatie in hun land te verbeteren. Voor 
een aantal deelnemers is het de eerste 
keer dat ze met elkaar om tafel zitten. 
De bijeenkomsten vormen zo de aanzet 
tot een nationale LHBTI-beweging in de 
betreffende landen. Het zijn lichtpuntjes 
in wat verder een somber jaar is voor de 
wereldwijde LHBTI beweging. Zo worden 
in Oeganda, Ghana en Senegal pogingen 
ondernomen om anti-LHBTI wetgeving 
aan te scherpen. In Ghana worden voor 
het eerst sinds jaren LHBTI activisten 
opgepakt en in de Mensenrechtenraad 
en andere internationale fora wint de 
anti-gender en anti-LHBTI beweging aan 
kracht. Dat alles gebeurt tegen de achter-

grond van de coronapandemie, waardoor 
de activiteiten van de LHBTI-beweging in 
veel landen stilvallen.  

Mooie ontwikkelingen in Benin 
‘Er gebeuren mooie dingen in Benin’, 
zegt Claire Gheerbrant, internationaal 
projectmanager bij COC. Het West-
Afrikaanse Benin is één van de landen 
waarop COC zich sinds 2021 focust 
met het Power of Pride-programma, in 
samenwerking met het ministerie van 
Buitenlandse Zaken dat het project 
financiert. ‘Een belangrijke stap was een 
nationale workshop in de stad Bohicon, 
waar de bestaande LHBTI-netwerken 
in Benin bij elkaar kwamen en samen 
een comité vormden. Dat comité beslist 
welke initiatieven financiering krijgen en 
hoeveel, zodat alle verschillende doel-
groepen binnen de beweging aan bod 
komen. Zo zorgen we ervoor dat niet 
wij als COC uitmaken wat de prioriteiten 
zijn, maar de lokale LHBTI-beweging zélf. 
Het comité ziet er ook op toe dat het 
geld goed besteed wordt.’ Een van de 
projecten waar geld naartoe gaat is een 
initiatief van Les Flambaux, een club die 
zich aanvankelijk vooral bezig hield met 
hiv en aids. Gheerbrant: ‘Zij helpen nu 
een groep van zo’n driehonderd LHBTI 
personen met een fysieke beperking. 
Een groep die vaak over het hoofd wordt 
gezien, terwijl zij extra kwetsbaar zijn. Ze 
krijgen veel te maken met discriminatie 
en afwijzing door hun familie. Ik was aan-
wezig bij een groepssessie van deze club. 
Het was een emotionele bijeenkomst 
waar ze aangaven dat het een wereld 
van verschil uitmaakt dat ze nu een eigen 
plek hebben.’
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Activisten van COC’s 
partner organisatie Les 
Flambeaux in Benin.
Les Flambeaux steunt 
mensen met een 
fysieke beperking
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NATE BROWN 
is directeur bij Pan Africa ILGA 
(PAI). Samen met COC rolt PAI 
in Afrikaanse landen het nieuwe 
Power of Pride programma uit.

Ons programma  
is een baken  
van hoop’

‘

‘Het Power of Pride-programma is een 
baken van hoop voor LHBTI mensen in 
Afrikaanse landen. Mijn organisatie, Pan 
Africa ILGA, is een actieve regionale club 
waar 278 Afrikaanse LHBTI-organisaties 
bij zijn aangesloten. In 2020 hoorden 
we dat het Nederlandse ministerie van 
Buitenlandse Zaken onze gezamenlijke 
subsidieaanvraag had goedgekeurd en 
in 2021 gingen we aan de slag. Samen 
streven we naar open en inclusieve 
samenlevingen waarin LHBTI mensen 
volwaardig meedraaien. Dat is niet overal 
even eenvoudig. Zo kunnen sommige 
organisaties zich in hun land niet eens 
officieel laten registreren omdat LHBTI-
zijn er strafbaar is. We moeten ons 
werk vaak discreet doen. Het eerste 
Power of Pride-jaar draaide om het 
versterken van de slagvaardigheid van 
onze lid-organisaties. Organisaties 
professionaliseren, verbreden hun 
werk en steeds meer mensen worden 
gemobiliseerd. Het grootste wapenfeit 
in dit eerste jaar was een grote regionale 
conferentie. Meer dan 800 deelnemers 
uit heel Afrika woonden elke dag 
sessies bij. Er werden zeventien sessies 
georganiseerd over heel uiteenlopende 
onderwerpen: anders zijn tijdens een 
wereldwijde pandemie, geestelijke 
gezondheid, decriminalisering, religie 
en seksualiteit en de aanpak van 
intersectionele discriminatie. Ook voerden 
we gesprekken over hoe financiering 
het beste kan worden ingezet voor 
verschillende kwesties die ons continent 
raken. Ik hoop dat dit we dit mooie 
programma samen nog lang kunnen 
voortzetten, want er is nog veel werk te 
doen op het Afrikaanse continent.’ 

GRENZELOOS
 
NATE BROWN (44)
JOHANNESBURG
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Vietnamese beweging op  
eigen benen 
De Vietnamese LHBTI-beweging en COC 
ronden in 2021 een vijfjarige samen-
werking af. De lokale organisaties gaan 
zelfstandig verder, met een steviger 
fundament. Dankzij partnerschappen met 
de Nederlandse Ambassade in hoofdstad 
Hanoi en diverse andere donoren is ook 
de financiële toekomst zeker gesteld. 
Arjos Vendrig, projectleider namens 
COC: ‘Toen we in 2016 met ons Vietnam-
programma begonnen, brachten we de 
lokale LHBTI-partijen bij elkaar in een 
landelijke bijeenkomst. Veel van deze 
clubs wisten toen nog niet eens van 
elkaars bestaan. Inmiddels hebben die 
kleine, lokale grassroots-organisaties en 
grotere landelijke initiatieven een hechte 

 informatie over LHBTI personen en maakt 
zo de LHBTI-beweging in feite mond-
dood. In 2020 nam Hongarije ook al 
een wet aan die het voor transgender 
personen onmogelijk maakt om hun 
geslachtsregistratie te wijzigen. COC 
Nederland roept de Nederlandse regering 
en de EU op tot actie tegen  Hongarije. 
Met partnerorganisaties organiseert het 
COC een demonstratie op het Amster-
damse Homomonument waar zo’n 
zeshonderd mensen op af komen. Naast 
LHBTI personen uit Hongarije, spreken 
daar onder meer PvdA-leider Ploumen, 
D66-Kamerlid Van Ginneken en VVD-
Europarlementariër Schreinemacher. Ook 
de oproep van regionale COC’s om met 
regenboog vlaggen steun te betuigen aan 
de  Hongaarse LHBTI beweging - onder 

en gecoördineerde groep gevormd, 
waardoor er een echte beweging is 
ontstaan. Ze ontwikkelden een gezamen-
lijke agenda en bereiken mooie dingen. 
Zo is er sinds een paar jaar een regel-
matig terugkerende conferentie met de 
titel Stronger Together. Daar komt de 
beweging bij elkaar met mensen van de 
overheid en andere bondgenoten. Samen 
werken ze aan een LHBTI-inclusief 
 Vietnam. Dat is een mooie ontwikkeling.’

Actie tegen anti-LHBTI  
wet Hongarije 
Het parlement van EU-lidstaat Honga-
rije stemt in juni voor een walgelijke 
anti-LHBTI wet. Net als de Russische 
anti-LHBTI wet uit 2013, verbiedt de 
Hongaarse wet het verspreiden van 

meer rond een EK-voetbalwedstrijd van 
het Nederlands elftal in Hongarije - krijgt 
veel bijval. Emmie Wienhoven, interna-
tionaal coördinator bij COC: ‘Het is mooi 
hoe het lukte om de woede, ongeloof 
en onmacht van de Nederlandse LHBTI-
beweging te koppelen aan de behoefte 
van de LHBTI-beweging in Hongarije 
zelf. Wat zij nodig hadden, een hard en 
glashelder signaal uit Europa, hebben we 
kunnen  ondersteunen met ons protest. 
De buitengewoon felle reactie van pre-
mier Rutte en andere regeringsleiders, 
en het feit dat er financiële EU-sancties 
op tafel liggen, is een belangrijk signaal 
dat deze wet voor de EU ontoelaatbaar 
is en van tafel moet.’ Mede als gevolg van 
de vele protesten, uiten EU-leiders bij 
de Europese top van 24 juni felle kritiek 
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Links: Activisten 
uit de Vietnamese 
LHBTI gemeen-
schap met een 
medewerker van 
COC en andere 
bondgenoten

Rechts: 
 Deelnemers aan 
de  demonstratie 
tegen de 
 Hongaarse anti-
LHBTI wet in 
Amsterdam 
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op de wet. Premier Rutte zegt na afloop 
niet eerder te  hebben meegemaakt dat 
EU-regeringsleiders elkaar zo stevig 
aanspreken. In juli 2021 start de EU een 
inbreukprocedure tegen Hongarije om de 
wet ongedaan te maken.

Aandacht voor LHBTI-rechten  
in Albanië
In november rondt COC een  vierjarig 
 project af in Albanië. Doel was om 
LHBTI-mensenrechten in het Balkanland, 
dat kandidaat EU-lid is, te  beschermen 
en te bevorderen. Op gemeentelijk 
niveau en bij politie en justitie. ‘We 
zorgden er voor dat er contacten werden 
gelegd tussen LHBTI-organisaties en 
lokale overheden, politieorganisaties en 
de magistratuur’, zegt Marije  Cornelissen, 
projectleider namens COC.  Cornelissen: 
‘Doorgaans worden plannen in de 
hoofdstad gemaakt, daar gaan ontwik-
kelingen vaak snel. Maar in de regio zijn 
er nauwelijks organisaties en soms zelfs 
geen zichtbare LHBTI-gemeenschappen. 
Daarom kozen we voor een proef-
project met vier gemeenten. Samen met 

personen te erkennen, en beweert dat 
LHBTI-mensenrechten afbreuk zouden 
doen aan vrouwenrechten. Ze doen alsof 
acceptatie van gender- en seksuele diver-
siteit een westers idee is, maar verzwijgen 
dat het vaak juist westerse kolonisten 
waren die het denken in twee genders 
introduceerden en afwijzing van LHBTI 
over de wereld verspreidden. Bij onze 
bijeenkomst ging het er om dat,  wanneer 
je voor een inclusieve benadering kiest, 
de mensenrechten van iedereen wor-
den gewaarborgd. Ook lieten we zien 
dat de coalitie van landen die voor zo’n 
inclusieve aanpak staat veel breder en 
diverser is dan soms wordt voorgesteld.’ 
Het tweede evenement bood tegenwicht 
aan de idee dat geloof en LHBTI-zijn niet 
samen zouden gaan. Wienhoven: ‘Terwijl 
er natuurlijk zat LHBTI personen gelovig 
zijn, en heel veel religieuze leiders zien 
hoe die zaken prima samen gaan. Dat 
stond centraal tijdens de bijeenkomst. 
Diplomaten en religieuze leiders gingen 
over dit thema in gesprek. Zo brengen 
we balans aan rond de discussies in de 
Mensen rechtenraad.’

 Albanese LHBTI-organisaties brachten 
we in kaart waaraan er behoefte is in 
de regio. We ontwikkelden  interventies 
en toolkits die door gemeenten  kunnen 
 worden overgenomen. Als er dan 
uiteindelijk voor het eerst een lokaal 
LHBTI-evenement wordt gehouden waar 
de loco-burgemeester met een regen-
boogvlag staat te zwaaien, is dat een 
 bijzonder moment voor dit land.’ 
Het Albaniëproject werd mogelijk 
gemaakt door het Nederlandse ministerie 
van Buitenlandse Zaken en uitgevoerd 
met het Netherlands Helsinki Committee.

Pro-LHBTI geluid bij 
 Mensenrechtenraad
Bij de 47e zitting van de VN-Mensenrech-
tenraad organiseert COC twee themati-
sche bijeenkomsten, samen met partners 
uit het Power of Pride-programma en 
tal van andere organisaties. Eén van de 
bijeenkomsten gaat over het bieden 
van tegenwicht aan de zogenaamde 
anti-genderbeweging die internationaal 
steeds luider van zich laat horen. Emmie 
Wienhoven: ‘Die beweging weigert trans 

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 2021 
–  COC start een nieuw programma in  

22 Afrikaanse en Aziatische landen 
–  LHBTI-beweging in Benin bundelt de 

krachten met hulp van COC
–  Actie tegen de Hongaarse anti-LHBTI 

wet
–  Een sterkere beweging in Vietnam  

en Albanië
–  Pro-LHBTI geluid bij de VN-  

Mensen rechtenraad 

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, Instagram, 
Twitter en Facebook
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Deelnemers aan de 
demonstratie tegen de 
Hongaarse anti-LHBTI 
wet in Amsterdam

Wethouder van een Albanese 
gemeente (l) neemt een regen-
boogvlag in ontvangst in het 
kader van het COC-project



COC blijft zich inzetten voor 
roze ouderen. Met de oprich-
ting van de Stichting Roze 50+ 
kan het belangrijke werk van 
Roze 50+-ambassadeurs worden 
 voortgezet.

Inzet voor LHBTI-ouderen  
gaat dóór 
De inzet van COC voor LHBTI-ouderen 
is met ingang van 2021 ondergebracht 
in de Stichting Roze 50+, bestaande uit 
seniorenbelangenbehartiger ANBO en 
COC Nederland. Om financiering voor 
het werk van Roze 50+ zeker te stel-
len, wenden COC en Roze 50+ zich eind 
2020 tot de Tweede Kamer. Die besluit 
op voorstel van D66 om geld beschik-
baar te stellen. De subsidie wordt in juli 
2021 toegekend door het ministerie van 
VWS, waardoor het werk van de Stich-
ting en haar Roze 50+-ambassadeurs de 
komende jaren kan worden voortgezet. 
Roze 50+ werkt aan zaken als ontmoe-
ting, empowerment, community building 
en zichtbaarheid voor oudere LHBTI 
personen. 

Roze 50+-ambassadeursnetwerk 
versterkt
Het Roze 50+-ambassadeursnetwerk 
is een diverse groep van tachtig tot 
honderd vrijwilligers, verdeeld over 
zeven Nederlandse regio’s. De ambas-
sadeurs zijn de ‘ogen en oren’ van de 
Roze 50+-gemeenschap en ze ver-
tegenwoordigen LHBTI-senioren bij 
allerlei gelegenheden. Ze organiseren 
bijvoorbeeld ontmoetingsgroepen voor 

ouderen, zichtbaarheidsactiviteiten en 
voorlichting. Ook leggen ze contact met 
zorg- en welzijnsinstellingen. Daar vragen 
ze aandacht voor LHBTI-ouderen, vaak 
met als resultaat dat die instellingen een 
Roze Loper aanvragen, het keurmerk 
voor LHBTI-vriendelijke zorg. Het werven, 
onderhouden, faciliteren, ondersteunen, 
coachen, trainen en aansturen van het 
ambassadeursnetwerk vraagt conti-
nue aandacht en inzet. In 2021 vinden, 
ondanks de lockdowns, tal van trainin-
gen plaats. Ook wordt de samenwerking 
tussen de Roze 50+-ambassadeurs en 
COC’s regionale verenigingen in 2021 op 
veel plekken versterkt. Er is nu een oude-
rengroep actief bij vijftien van de twintig 
COC-verenigingen.

Toch een ‘live’ Roze Ouderendag 
Tussen alle lockdowns door kan er in 
augustus 2021 toch een aangepaste  
Roze Ouderendag plaatsvinden. Er zijn 
optredens, documentaires en mooie 
gesprekken tijdens de feestelijke bijeen-
komst in TivoliVredenburg in Utrecht. 
Roze 50+ organiseert deze dag waar 
LHBTI senioren centraal staan in 2021 
voor de zevende keer. 

Gemeenten zetten zich in voor 
Roze Loper
Door de zware druk op zorgmede-
werkers en zorginstellingen tijdens 
corona worden er in 2021 minder nieuwe 
Roze Loper-keurmerken uitgereikt dan 
in voorgaande jaren. Wel vernieuwen 
veruit de meeste instellingen ook in deze 
periode hun keurmerk, waardoor ze het 
Roze Loper-predicaat mogen blijven 
voeren. Om de Roze Loper te  promoten, 

OUD & PROUD
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Rechts: Deelnemers aan 
de Roze Ouderendag in 
TivoliVredenburg 
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OUD & PROUD ZONDER STEMPEL

start Roze 50+ in 2021 een samenwer-
king met de gemeenten Den Haag, 
Alkmaar en Haarlem. Zorginstellingen in 
die gemeenten krijgen voorlichtings- en 
inspiratiebijeenkomsten aangeboden. De 
 gemeenten stimuleren organisaties actief 
om een Roze Loper aan te vragen. 
Het Roze Loper-keurmerk werd in 2010 
geïntroduceerd door ANBO en COC om 
te zorgen dat LHBTI personen zich in 
zorginstellingen veilig en thuis  voelen. 
Het is een officieel keurmerk dat door 
een onafhankelijke instelling wordt 
uitgereikt na een certificeringstraject. In 
een Roze Loper-instelling voelen cliënten 
zich meer gezien, veilig en geaccepteerd 
in hun seksuele en genderidentiteit. De 
Roze Loper begon als een keurmerk voor 
de ouderenzorg en groeide uit tot een 
breder instrument voor LHBTI-vriende-
lijkheid in de zorg. Het wordt nu bij-
voorbeeld ook ingezet in de verzorging, 
verpleging en thuiszorg, bij instellingen 
voor mensen met een verstandelijke 
beperking en in welzijnsinstellingen. 

Nieuwe website voor Roze 50+
Roze 50+ krijgt in 2021 een geheel ver-
nieuwde website. De pagina functioneert 
als een portaal voor roze senioren in heel 
Nederland. Bezoekers vinden er ruim 
vijftig ontmoetingsgroepen en diverse 
initiatieven voor en door roze ouderen. 
Het platform richt zich ook op zorgverle-
ners en anderen die met LHBTI-ouderen 
werken. Behalve uitgebreide informatie 
over het Roze Loper-keurmerk, vinden 
zorgprofessionals op de site bijvoorbeeld 
een toolkit met handvatten om binnen de 
eigen organisatie aandacht te besteden 
aan seksuele- en genderdiversiteit. 

Deelnemers aan 
Zonder Stempel

Nieuwe gezichten bij  
Zonder Stempel 
Na het coronajaar 2020 is ook 
2021 een zwaar jaar voor de 
doelgroep van Zonder Stempel, een 
samenwerkingsverband van COC, 
LFB en Vilans voor LHBTI mensen 
met een verstandelijke beperking. ‘We 
verloren contact met veel deelnemers 
omdat ze moeilijk konden meekomen 
met online activiteiten,’ zegt Manon 
Linschoten, projectleider namens 
COC. ‘We hebben enorm ons best 
gedaan om dat te voorkomen, maar 
voor de meeste mensen met een 
beperking is een online evenement 
gewoon te ingewikkeld. Om toch 
zoveel mogelijk contact te houden, 
bezochten vrijwilligers van de 
regionale COC-verenigingen mensen 
thuis of in de instelling waar ze 
wonen.’ Ook van WhatsApp-groepen 

wordt in 2021 veel gebruik gemaakt. Een 
nieuw opgerichte besloten Facebook-
groep trekt mensen aan die zich op 
fysieke bijeenkomsten niet lieten zien, 
waaronder opvallend veel vrouwen. 
Zonder Stempel heeft in Nederland 22 
ontmoetingsgroepen, het merendeel 
wordt georganiseerd door regionale 
COC-verenigingen en een zorginstelling.

Extra aandacht voor LHBTI’s met 
zwaardere beperking
Het ministerie van VWS kent in 2021  
voor drie jaar subsidie toe aan Zonder 
Stempel. De Tweede Kamer maakte daar-
voor geld vrij op verzoek van GroenLinks 
en VVD, na een voorstel van COC Neder-
land. Met deze subsidie gaat Zonder 
Stempel zich de komende jaren inzetten 
voor versterking en uitbreiding van de 
Zonder Stempel-community. Ontmoe-
tingsgroepen zijn cruciaal in de onder-

steuning van LHBT mensen met een 
beperking. Ook komt er extra inzet 
voor LHBTI personen met een zwaar-
dere beperking. Zonder Stempel traint 
en ondersteunt begeleiders die met 
deze groep werken, zodat zij de zorg 
aan hun cliënten kunnen verbeteren. 

Ontmoetingsgroep voor 
 transpersonen met licht 
 verstandelijke beperking
Samen met twee Zonder-Stempel-
ambassadeurs start transgender-
organisatie Transvisie in 2021 met een 
online ontmoetingsbijeenkomst voor 
transgender mensen met een verstan-
delijke beperking. Het is de  bedoeling 
dat er ook fysieke bijeenkomsten 
komen. ‘Geweldig dat ook deze 
 doelgroep zichtbaarder wordt’,  
zegt Manon Linschoten over het 
initiatief.
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MARJET BOS 
Maakt zich bij Roze 50+ sterk 
voor oudere LHBTI personen in 
zorginstellingen.

Jezelf zijn is vaak 
lastig voor oudere 
LHBTI mensen’

‘

‘Ik heb als geestelijk verzorger in de 
ouderen zorg gewerkt, en toch lukte het 
ook mij niet om binnen te komen bij 
zorgcentra in Groningen om het gesprek 
aan te gaan over oudere LHBTI personen. 
Men vond het niet nodig. ‘We hebben ze 
hier niet’, iets wat Roze 50+ ambassa-
deurs door het hele land horen. Ik vond 
het zo ontmoedigend. Ik dacht: Tom Poes, 
verzin een list! Toevallig leerde ik Klaas 
Spekken kennen, een Groningse zanger 
die zelf ook homo is. Met hem heb ik een 
liedjes- en verhalen programma ontwik-
keld waarin we bespreekbaar maken 
hoe jezelf zijn vaak lastig is voor oudere 
LHBTI mensen. Het programma werkt in 
zorginstellingen als een ijsbreker, want in 
een gezellige middag met muziek is altijd 
wel interesse. Zo brengen we het gesprek 
op gang. Met succes, want inmiddels zijn 
twee zorgcentra in de regio bezig met het 
traject naar een Roze Loper, het keurmerk 
voor LHBTI-vriendelijke zorg. Ik kom nog 
wel eens mensen tegen – vooral  mannen – 
die zeggen: als ik later oud ben, dan regel 
ik zelf wel dat ik de zorg krijg die ik nodig 
heb. Dat is heel mooi, maar het geldt niet 
voor iedereen. En het is niet gezegd dat 
je het straks ook daadwerkelijk redt. Je 
kunt nog zo stevig in je schoenen staan, 
als je een beroerte hebt gehad en je bent 
afhankelijk van zorg, is het heel lastig om 
voor jezelf op te komen. Tot mijn  pensioen 
maakte ik zelf ook steeds opnieuw de 
afweging: vertel ik wel of niet dat ik 
 lesbisch ben? Nu ik als Roze 50+-ambas-
sadeur in de media ben geweest, kan 
het me niets meer schelen. Zo heeft het 
ambassadeurswerk mij zelf ook verder 
geholpen. Angst voor afwijzing zit voor 
een groot deel in jezelf, heb ik geleerd.’ 
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FINANCIERS

COC 
Nederland 
bedankt al 
haar gulle 
financiers. 
Zonder jullie 
is het werk 
van COC niet 
mogelijk!

Leden en donateurs van 
het COC 

Beiersdorf - Nivea
Dokkumer Vlaggen 

Centrale (DVC) 
Facebook
HEMA
Mastercard 
Microsoft Philanthropies 
Ministerie van 

Buitenlandse Zaken 
Ministerie van Justitie en 

Veiligheid 
Ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap 
Ministerie van 

Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid

Ministerie van 
Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Nederlands Dans Theater 
(NDT)

NIKE European 
Operations Netherlands 

Oranje Fonds 
The TK Maxx and 

Homesense Foundation 
Tony Chocolonely
U.S. Department of State
Uber
Unilever Nederland - Axe
Vattenfall & EVBox
Vistaprint
WE Fashion Europe

De jaarrekening van COC 
Nederland is in te zien op 
COC.nl

Dit doet COC 
–  Zichtbaar maken van ‘roze’ 50-plussers
–  Bouwen en onderhouden van een 

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

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

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

zorg voor LHBTI personen met een 
verstandelijke beperking

Dit bereikte COC in 2021 
–   Stichting Roze 50+ waarborgt de 

blijvende inzet voor LHBTI-ouderen
–  Een nieuwe website biedt informatie aan 

de Roze 50+ gemeenschap 
–  Het netwerk van Roze 50+ 

ambassadeurs is versterkt 
–  Op aandringen van COC kwam er extra 

steun voor LHBTI-ouderen en LHBTI 
met een verstandelijke beperking

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

info@roze50plus.nl
–  Vraag op rozezorg.nl een Roze Loper 

aan voor een zorg- of welzijnsinstelling
–  Heb je als roze 50-plusser behoefte aan 

een ‘maatje’ of wil je maatje worden, 
meld je aan via info@roze50plus.nl

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

Lammert & Magda: Mr. en Mrs. 
Senior Pride 2021
Magda Römgens en Lammert 
 Veenhuizen worden in augustus verko-
zen tot Mr. en Mrs. Senior Pride 2021. Ze 
ontvangen de onderscheiding tijdens 
een feestelijke bijeenkomst in Utrecht. 
Stichting Roze 50+ reikt de prijs jaarlijks 
uit aan mensen die veel betekenen voor 
LHBTI-ouderen. Lammert Veenhuizen is 
73 en komt uit Westdorpe in Zeeland. Hij 
zet zich al jaren in voor acceptatie van 
LHBTI-ouderen in Zeeland, onder meer 
als hulpverlener, vraagbaak en luisterend 
oor. Sinds de oprichting van Roze 50+ is 
hij ambassadeur van de stichting. Magda 
Römgens uit Leiden is met haar 84 jaar 
de oudste Roze 50+-ambassadeur. Ze 
vertelt onder meer in gastcolleges aan 
studenten wat het voor haar betekent 
om lesbisch te zijn. 

Magda Römgens en Lammert 
Veenhuizen worden in augustus 
verkozen tot Mr en Mrs Senior Pride
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MEDEWERKERS COC

Simion Blom
Jan-Willem de Bruin
Jouke van Buuren
Zohra Maipauw
Liesbeth Devos
Tuna Domaniç
Claire Gheerbrant
Jamie Groeneveld
Renate Hartman
Daphne Heijmering
Jane Heinze
Stan van Houten
Sabine Jansen
Freek Janssens
Anne Jong
Mart Kamphuis
Maria Kozlovskaya
Bram Langen
Manon Linschoten
Nataliia Moskovchenko
Zinzy Nimako
Brian van Nunen
Marie Ricardo
Paul Steinbusch
Tieneke Sumter
Trude Sveen
Philip Tijsma
Arjos Vendrig
Mayanka Vij
Rohit Vyas
Emmie Wienhoven
Morillio Williams
Patsy van Winden
Jessica van Zadelhoff
Shamla Tsargand

Stagiairs
Lidewij Klap
Lisa van der Neut
Doenja van der Veen
Marnick Maas
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REDACTIE
Caspar Pisters, 
Philip Tijsma

ART DIRECTION  
EN ONTWERP
Wijstudio - Marjolein Rams 
(basisontwerp  
i.s.m.  Annelies Frölke)

PORTRETTEN  
FRONTLINERS
Ernst Coppejans

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

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

COLOFON CONTACT
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COC NEDERLAND
JAARVERSLAG 

2021

‘ Iedereen moet een 
X in diens paspoort 
kunnen krijgen’   
NANOAH STRUIK  



COC NEDERLAND
JAARVERSLAG 

2021

‘We brengen het 
gesprek over roze 
ouderen op gang’  
MARJET BOS 


