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Inleiding
In Nederland is veel bereikt voor lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse
(lhbti) mensen. Toch is de inzet van gemeenten voor lhbti-emancipatie nog hard nodig. Want hoewel
de meeste lhbti’s in Nederland een goed leven hebben en de meeste mensen positief tegenover
lhbti’s staan, liggen er ook nog veel uitdagingen. Zo krijgen zeven op de tien lhbti’s te maken met
fysiek of verbaal geweld wegens hun identiteit en is ‘homo’ op school het meest gebruikte
scheldwoord. lhbti’s ondervinden geregeld problemen in de zorg, sport, biculturele- en religieuze
kringen, in het onderwijs en op het gebied van veiligheid.
Samen kunnen we gelukkig veel doen om ervoor te zorgen dat iedereen zich prettig, veilig en
geaccepteerd voelt, ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit en geslachtskenmerken. Ook
gemeenten kunnen daarin een belangrijke rol spelen en bijdrage leveren. Met gerichte inzet en
activiteiten kunnen we er samen met gemeenten, provincies en maatschappelijke partners voor
zorgen dat acceptatie toeneemt en dat vooroordelen, discriminatie en geweld tegen lhbti’s afnemen.
Dat is goed voor lhbti’s en tevens voor gemeenten.
In 2017 is de algemene doelstelling van de vereniging COC Zwolle gewijzigd en luidt als volgt:

Algemene Doelstelling:
‘De vereniging COC Zwolle dient een algemeen belang en heeft als doel: het streven naar
een diverse en inclusieve samenleving die werk maakt van gelijkheid en emancipatie, zodat
mensen volledig kunnen participeren en zich tot hun volle potentieel kunnen ontwikkelen,
ongeacht hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit of -expressie en geslachtskenmerken, en
het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.’

Zichtbaarheid en acceptatie gaan hand in hand. Beide zijn belangrijke voorwaarden voor het
bevorderen van emancipatie van lhbti’s. Door het geven van voorlichting en het organiseren van
activiteiten voor lhbti’s, en een ieder die wil bijdragen aan een inclusieve samenleving, wonend in ons
werkgebied (23 gemeenten), dragen we bij aan een meer diverse en inclusieve samenleving. Hiertoe
hebben we uiteraard regelmatig overleg met onze achterban (de leden en vrijwilligers van onze
vereniging) en overleg en/of samenwerking met belangrijke partners zoals: gemeente Zwolle,
Provincie Overijssel, anti-discriminatievoorzieningen, regionale GGD’s, scholen in het voortgezet
onderwijs, middelbaar en hoger beroepsonderwijs, het COA (regionaal), Stichting Nidos,
Vluchtelingenwerk Nederland (VWN) (regionaal), vrijwilligersorganisaties (bijvoorbeeld ZwolleDoet) en
burgerinitiatieven. Gezamenlijk kunnen we immers zoveel meer betekenen ter bevordering van
zichtbaarheid, acceptatie en emancipatie van lhbti’s in en door de samenleving.
Dit is het vastgestelde jaarplan van de vereniging COC Zwolle met daarin recente ontwikkelingen en
te verwachten activiteiten voor het jaar 2019. Met inbreng van de coördinatoren van de verschillende
werkgroepen is dit jaarplan mede inhoudelijk vormgegeven.
Tezamen met de vastgestelde begroting 2019 dient dit jaarplan ook als onderbouwing voor de
jaarlijkse financiële steun van en de regenbooggelden vanuit het Ministerie van OCW via de
gemeente Zwolle.
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Ontwikkelingen
De afgelopen jaren hebben Regenboogsteden flink gewerkt om specifiek lhbti-beleid te voeren en
daarmee de positie en sociale acceptatie van lhbti’s te verbeteren. Vanuit het ministerie van OCW
was hiervoor actieve ondersteuning in de vorm van een meerjarige subsidie, die liep tot eind 2017.
Tijdens het Congres ‘10 jaar lokaal lhbti beleid voor gemeenten’ (december 2017) werd bekend
gemaakt, dat ook voor 2018 Regenbooggelden beschikbaar zijn. Voor een terugblik op dit congres,
zie:
https://www.movisie.nl/artikel/terugblik-congres-10-jaar-lokaal-lhbti-beleid
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen is in maart 2018 door minister Ingrid van
Engelshoven (emancipatie) bekend gemaakt dat een nieuwe samenwerking aangegaan is met 49
regenboogsteden voor de periode 2019 – 2022.

Minister van Engelshoven:
'Ondanks al het goede werk van de Regenboogsteden kunnen we helaas allerminst
concluderen dat de lhbti-emancipatie af is. Het is nog steeds zo dat lhbti’s zich niet altijd vrij
en veilig voelen om te zijn wie ze zijn en om te zijn met wie ze willen zijn. Daarom ga ik
graag een nieuwe meerjarige samenwerking aan.'

COC Zwolle is als regionale lhbti belangenvereniging enorm blij met deze nieuwe samenwerking. Op
12 oktober 2018 ondertekenden 53 regenboogsteden een intentieverklaring om veiligheid,
weerbaarheid en sociale acceptatie van hun lhbti-inwoners verder te bevorderen. Voor de inhoud van
deze intentieverklaring: Download hier
De gemeenten Zwolle, Meppel, Lelystad en Harderwijk hebben als regenbooggemeenten, in het
werkgebied van COC Zwolle, een belangrijke voorbeeldfunctie voor omliggende gemeenten als het
gaat om de bevordering van veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van lhbti personen.
De gemeente Zwolle is reeds een aantal jaren een belangrijke overleg- en samenwerkingspartner én
subsidieverlener voor COC Zwolle. Eind 2018 gaat het bestuur van COC Zwolle in overleg met de
gemeente Zwolle voor het opstellen van een meerjaren lhbti beleidsplan (2019-2022). Belangrijke
documenten voor deze bespreking zijn:
●
●
●
●

Jaarplan COC Zwolle 2019
Strategie federatie COC Nederland 2019 – 2022
Actieplan ‘Seks onder je 25e’
Monitor Discriminatie Oost Nederland 2017
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Activiteiten COC Zwolle 2019
Zo’n 60 vrijwilligers zijn actief in het werkgebied van COC Zwolle ter bevordering van zichtbaarheid,
acceptatie en emancipatie van lhbti´s. We geven een toelichting op plannen en activiteiten van de
verschillende werkgroepen van COC Zwolle.

Bestuur
Het bestuur van COC Zwolle zorgt actief voor het aangaan en onderhouden van contacten met
gemeenten, maatschappelijke organisaties en burgerinitiatiefnemers. We zijn een actieve en
maatschappelijk betrokken organisatie die door de jaren heen een waardevolle plek midden in de
samenleving verworven heeft. Het is belangrijk blijvend aandacht te besteden aan meer bekendheid
over de algemene doelstelling en activiteiten van COC Zwolle en daarbij de mogelijkheid voor andere
regionale maatschappelijke partners met ons samen te werken. In 2018 hebben we een belangrijke
impuls gegeven aan onze vindbaarheid en informatievoorziening o.a. door onze website
www.coczwolle.nl te vernieuwen.
Het bestuur ondersteunt de vrijwilligers en werkgroepen van COC Zwolle in alle werkzaamheden.
Daarbij stimuleert het bestuur eigenaarschap en zelfstandigheid van de werkgroepen en zorgt voor
coaching en begeleiding waar nodig. Belangrijk zijn onze leden, vrijwilligers en donateurs. De morele
en financiële steun van onze leden, de onmiskenbare inzet van vrijwilligers en de blijk van waardering
voor de vereniging van donateurs middels financiële steun, hebben onze blijvende aandacht. Als
vereniging vervullen we hierin een actieve rol, bijvoorbeeld in de vorm van contact onderhouden,
informeren, actief vrijwilligersbeleid voeren en op zoek gaan naar meer gewenst verbinding.
De volgende onderwerpen zijn de komende jaren van belang:
1. Inclusief beleid met aandacht voor lhbti’s.
2. Bevordering van veiligheid voor lhbti’s.
3. Ondersteuning van lhbti-jongeren.
4. Ondersteuning van kwetsbare lhbti’s.
5. Bevorderen van zichtbaarheid van lhbti’s.
We zien in de gemeente Zwolle een belangrijke partner voor het gezamenlijk uitwerken van
voorgaande onderwerpen tot een meerjaren lhbti beleidsplan.
Op initiatief van de drie regionale COC’s in de provincie Overijssel volgt begin 2019 een overleg met
de Commissaris van de Koning van de provincie Overijssel. In dit overleg inventariseren we de wens
en mogelijkheden voor een stap voorwaarts in het feit dat Overijssel sinds november 2017
Regenboogprovincie is.

Infostand
Reeds jaren is COC Zwolle zichtbaar met een infostand op de Boulevard van het Bevrijdingsfestival
Overijssel (BFO) en tijdens Coming Out Dag (COD) op het Deltion College. In 2018 hebben een
aantal vrijwilligers, waaronder vrijwilligers van Club-T, de handen ineen geslagen en bijgedragen aan
meer zichtbaarheid van COC Zwolle en zodoende van
lhbti’s in ons werkgebied. Namelijk, naast het BFO en
COD, werd een infostand bemand op het Full Colour
Festival Kampen, OORD Festival in Emmeloord, HBO
Bruisweek (BuroRuis) in Zwolle, Coming Uitmarkt in
Lelystad.
Ook in 2019 gaat deze groep vrijwilligers door met het
verzorgen van de infostand COC Zwolle. Doel is meer
zichtbaar zijn in onze regio, informatie geven over
seksuele en genderdiversiteit, het gesprek aangaan met bezoekers en uiteraard er gewoon een
gezellige dag van maken met elkaar. De gezelligheid en de doorgaans leuke gesprekken met
bezoekers van de festivals geven een geweldige positieve energie.
In 2019 is de infostand aanwezig bij de voorgaande genoemde festivals en ook tijdens een van de
Donderdag Meppeldagen.
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Voorlichting
In de afgelopen jaren zijn verschillende onderwijsinstellingen bezig geweest de onderwerpen
‘seksuele en genderdiversiteit’ meer en beter te integreren in lesprogramma’s. ‘THINK op school’ is
een mooi voorbeeld daarvan. Bij deze ontwikkeling is ook COC Zwolle betrokken geweest. Voor
zowel docenten en leerlingen/studenten blijkt het nog best
lastig te zijn beide onderwerpen bespreekbaar te maken
opdat het bijdraagt aan meer acceptatie, veiligheid en
emancipatie voor lhbti’s op scholen.
In 2018 is tot nu toe in vergelijking met 2017 door meer
scholen een beroep gedaan op COC Zwolle. Enerzijds
voor het verzorgen van voorlichtingslessen aan leerlingen/
studenten, anderzijds voor het ondersteunen van docenten
en het vormen van lesprogramma’s. De verwachting is dat deze trend zich doorzet in 2019.
Voor de continuïteit van de voorlichtingsgroep en zo het kunnen blijven voorzien in de vraag om
voorlichting te geven op scholen in ons werkgebied, is er een blijvende behoefte aan instroom van
nieuwe voorlichters. Hiertoe werven we het gehele jaar door via onze website en tijdens
bijeenkomsten van bijvoorbeeld de werkgroepen van COC Zwolle.

GSA Coördinator
De gsa coördinator onderhoudt contact met gsa’s (gay straight alliance) van scholen in het
werkgebied van COC Zwolle. Deze functie is ondersteunend aan deze gsa’s en dient tevens als
vraagbaak. De gsa coördinator is initiatiefnemer en/of mede-organisator van regionale gsa
bijeenkomsten. Een belangrijke functie die voorziet in gebleken behoefte van gsa’s.

ITC
De vrijwilligers van ITC (introductie en consult) zetten zich in op de informatievoorziening aan en
begeleiding van lhbti’s die om informatie en ondersteuning vragen. Een voorbeeld hiervan is het
begeleiden van individuele bezoekers van de Blije Borrel, aangezien sommige bezoekers het
spannend vinden om de eerste keer alleen te gaan.

Roze Ouderen
Deze werkgroep gaat in 2019 verbinding leggen met de bestaande initiatieven in het werkgebied van
COC Zwolle. Ook wordt de dialoog gezocht met de doelgroep om te horen waar ondersteuning nodig
en gewenst is.
Roze ouderen is als werkgroep in ontwikkeling en werkt ook in 2019 toe naar het ‘uitrollen van een
roze loper’ bij zorginstellingen in het werkgebied van COC Zwolle. Uiteraard gebeurt dit in
samenwerking met betrokken gemeenten en
maatschappelijke organisaties. Met onder andere een roze
loper wordt algemeen beoogd de aandacht voor en
acceptatie van roze ouderen in de eigen leefomgeving te
vergroten. Zorginstellingen die zich hiertoe inzetten kunnen
met een roze loper worden gewaardeerd.
Er is veel eenzaamheid onder lhbti-ouderen wat invloed
heeft op participatie in de eigen soms beperkte
leefomgeving. De werkgroep Roze ouderen wil bijdragen aan vermindering van eenzaamheid onder
deze ouderen en het stimuleren van participatie.
De werving van nieuwe vrijwilligers is belangrijk om deze werkgroep in zijn volle kracht te kunnen
laten groeien. Het uiteindelijke doel is lhbti-ouderen te ondersteunen in hun leven waar nodig in een
brede maatschappelijke context.
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Café Oké
De maandelijkse ontmoetingsmiddag voor lhbti’s met een verstandelijke en/ of lichamelijke beperking
is de belangrijkste activiteit van Café Oké. Bekendheid van deze werkgroep in de regio en het werven
van nieuwe vrijwilligers zijn belangrijk onderwerpen voor 2019 om continuïteit te kunnen bieden aan
deze ontmoeting.

Club-T
Club-T organiseert maandelijks een ontmoetingsmiddag en spreekuur voor transpersonen en ook
voor crossdressers, genderqueers en voor mensen die zoekende zijn naar hun genderidentiteit. In de
voorgaande jaren is het netwerk flink uitgebreid en is er samenwerking
aangegaan met maatschappelijke partners. Er is hard gewerkt aan
zichtbaarheid van transpersonen. Denk bijvoorbeeld aan de door Club-T
georganiseerde Nationale Transgender Gedenkdag 2017 in Zwolle en de
Club-T infostand, als onderdeel van de algemene infostand van COC
Zwolle.
Club-T heeft gezorgd voor meer beschikbare informatie zoals foldermateriaal, banners en een genderbieb. In 2019 zal deze werkgroep de
maandelijkse bijeenkomsten en spreekuren voortzetten, uitbreiden en zich
verder ontwikkelen.

Connected
In het werkgebied van COC Zwolle bevinden zich vijf asielzoekerscentra (azc’s), in de plaatsen
Dronten, Hardenberg, Harderwijk, Lelystad, Luttelgeest. Eind 2018 is het azc in Zeewolde gesloten.
Het aantal lhbti-vluchtelingen is het grootst in azc Dronten en azc Luttelgeest, zodoende zijn de
spreekuren uitgebreid en vinden nu op beide locaties maandelijks plaats. De spreekuren op het
kantoor van COC Zwolle voor deze vluchtelingen worden niet gecontinueerd
(dit was bedoeld voor lhbti-vluchtelingen die in de andere 4 azc’s wonen dan
azc Dronten en azc Luttelgeest). Er is structureel overleg met het COA,
NIDOS en VWN. Ook voor deze werkgroep geldt dat nieuwe vrijwilligers
nodig zijn om aan de sociale begeleidingsvraag van lhbti vluchtelingen te
kunnen blijven voldoen. Hiertoe wordt continue geworven waarbij ook
andere vrijwilligersorganisaties worden betrokken. Zodra er meer vrijwilligers
zijn, worden de activiteiten uitgebreid. Zoals bijvoorbeeld spreekuren op de
andere drie azc locaties, een themafeest en/ of groepsactiviteiten gericht op
lhbti vluchtelingen.

Jong&Out
Maandelijks worden bijeenkomsten georganiseerd voor lhbti-jongeren in de leeftijd t/m 18 jaar,
begeleid door volwassen vrijwilligers. Deze jongeren zoeken een plaats van samenkomst om elkaar in
een gezellige en veilige omgeving te ontmoeten. Ook in 2018 wil deze
werkgroep de bekendheid van Jong&Out COC Zwolle vergroten middels
PR op scholen en maatschappelijke instellingen.
Door middel van persberichten over samenkomsten en activiteiten,
evenals het gebruik maken van social media (Facebook, Instagram) wil
deze werkgroep de vindbaarheid vergroten. Dit alles volgens de landelijke
Jong&Out huisstijl wat de herkenbaarheid en bekendheid van de
bijeenkomsten in Zwolle en andere COC regio’s zal vergroten. Het werven
van nieuwe vrijwilligers is een speerpunt voor 2019.
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Expreszo
Ook lhbti-jongeren in de leeftijdscategorie van 18 tot 27 jaar hebben onderling behoefte aan
ontmoeting en het delen van ervaringen over seksuele en gender
diversiteit. Deze jongeren leven in een samenleving waarin geloof en
cultuur een belangrijke rol spelen in de maatschappelijke context van
hun leven. Dit leidt voor sommigen tot persoonlijke en sociale
problemen.
Expreszo is voor COC Zwolle sinds juli 2018 een nieuwe werkgroep en
richt zich op deze jongeren. Er is maandelijks gelegenheid elkaar te
ontmoeten in een veilige sfeer. Daarnaast worden naast de
maandelijkse bijeenkomsten maximaal 6 activiteiten in 2019
georganiseerd. Expreszo heeft als werkgroep nauw contact met
Jong&Out en de gsa coördinator van COC Zwolle.

Respect2Love
We vinden het als COC belangrijk dat er een community is voor lhbti’s met een biculturele
achtergrond, daarom is Respect2Love opgericht en nu ook in Zwolle.
Als je omgeving je niet accepteert zoals je bent, is het niet eenvoudig
jezelf te zijn. Respect2love is dé plek waar zij terecht kunnen, ongeacht
culturele achtergrond en geloof. Empowerment van biculturele lhbti’s
staat centraal in deze nieuwe werkgroep van COC Zwolle. In het derde
kwartaal van 2018 heeft een nieuwe vrijwilliger de rol van coördinator en
organisator aangenomen. Dit heeft geleid tot een startbijeenkomst,
samen met Club-T, in september 2018. Vanuit de wens en behoefte
vanuit de doelgroep worden passende maandelijkse bijeenkomsten
georganiseerd bij Stichting Focus aan de Zerboltstraat.
Tijdens deze bijeenkomsten worden activiteiten ontplooid vanuit de doelgroep en ter versterking en
verzelfstandiging van het individu én de groep biculturele lhbti’s als geheel. Hiertoe wordt ook
samenwerking gezocht met andere werkgroepen binnen COC Zwolle en gemeenten en
maatschappelijke organisaties in en om het werkgebied van COC Zwolle.

BFF Party
Reeds jaren organiseert COC Zwolle de BFF party. Deze Best Friend Forever party wordt
georganiseerd voor lhbti’s en alle andere belangstellenden die in een ongedwongen veilige sfeer
elkaar willen ontmoeten, dansen, kortom gezellig feesten! Eind 2018 volgt een evaluatie over de
inhoud en het vervolg in 2019. De verwachting is dat we ook in 2019 een of twee BFF party’s
organiseren.

7

De Blije Borrel
Een nieuw initiatief sinds oktober 2017 is ‘De Blije Borrel’, georganiseerd door COC Zwolle in
samenwerking met Stadscafé Blij in ClubZo. Zwolle heeft sinds een aantal jaren geen lhbti café of
club meer. De Blije Borrel biedt daarvoor in de plaats een maandelijkse gelegenheid voor ontmoeting,
bijkletsen, borrelen en dansen. Een gezellige avond met een inclusief karakter, namelijk voor ‘lhbti of
nie’, op een geweldige locatie, midden in de stad. De avonden worden muzikaal begeleid door de huis
DJ’s van de Blije Borrel, namelijk de DJ’s van ‘Het Recreatieteam’. Een paar keer per jaar neemt DJ
Ilja deze begeleiding op zich.

In oktober 2018 hebben we met z’n allen de verjaardag van de Blije Borrel gevierd, The One Year
Anniversary. Gezien de meer dan 100 bezoekers bij iedere editie, al ruim een jaar, is duidelijk dat de
Blije Borrel voorziet in de behoefte van lhbti’s om te kunnen ontmoeten en samen te feesten. Mede
daarom is ook in 2019 de Blije Borrel maandelijks te bezoeken in de Danskamer (nieuwe naam i.p.v.
ClubZo) van Stadscafé Blij. Vanaf januari 2019 elke 4de zaterdag van de maand, 20.00 – 22.00 uur
talk-time, 22.00 – 3.00 uur dance-time.

Afsluitend
Het concept jaarplan 2019 is geschreven vanuit de behoefte van lhbti’s. De activiteiten worden
uitgevoerd door vrijwilligers die door passie gedreven zijn in het streven naar een diverse en
inclusieve samenleving. Dit jaarplan laat zien dat COC Zwolle haar werkzaamheden continueert en
wil uitbreiden, zowel lokaal als regionaal.
Er is een toename van het aantal werkgroepen, o.a. door een veranderende behoefte vanuit lhbti’s in
onze multiculturele samenleving. Samendoen veronderstelt samenwerken. Het bestuur van COC
Zwolle draagt zorg voor de onderlinge verbinding en samenwerking tussen de werkgroepen. Deze
verbinding en onderlinge samenwerking bieden continuïteit. Zo geldt dat ook voor de verbinding en
samenwerking als vereniging COC Zwolle met overheden zoals gemeenten en provincies,
maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven die willen bijdragen aan zichtbaarheid, acceptatie
en emancipatie van lhbti’s.
Voor COC Zwolle geldt dat er blijvende aandacht en inspanning is voor het werven van nieuwe
vrijwilligers. Zonder vrijwilligers kunnen we niet doen wat zo belangrijk is voor het bijdragen aan een
inclusieve samenleving, zoals het geven van voorlichtingen op scholen en het organiseren van
ontmoetingsgelegenheid. Hiertoe werven we via onze website en facebookpagina, middels
persoonlijke benadering tijdens events van COC Zwolle en ook via ZwolleDoet, de vrijwilligersbank
van Zwolle.
Waar ook blijvende aandacht voor nodig is, is het verkrijgen van financiële middelen om
bijeenkomsten en andere activiteiten te kunnen uitvoeren en verder te ontplooien. Menskracht kost
geen geld, het ondersteunen van de activiteiten voor deelnemers en vrijwilligers wel. Financiële
middelen zijn tezamen met de vrijwilligers randvoorwaarden voor de continuïteit van de
werkzaamheden en activiteiten van COC Zwolle. Hiertoe zullen we o.a. een beroep doen op fondsen
zoals het Bob Angelo Fonds en het Oranjefonds, in het bijzonder voor incidentele activiteiten. Vanuit
het bestuur worden structurele financieringsmogelijkheden onderzocht. Hiertoe gaan we ook in 2019
graag in gesprek met overheden als gemeenten en provincies in het werkgebied van COC Zwolle.
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Bijlage: Begroting COC Zwolle 2019
Hierin treft u een overzicht van kosten en baten van de vereniging COC Zwolle. Onze belangrijkste
opbrengstenpost (contributies) laat de afgelopen jaren een dalende lijn laat zien als gevolg van
afname van leden. Om onze doelstellingen en activiteiten te kunnen blijven realiseren is het van
belang dat we aanvullende (structurele) subsidies genereren. Hierbij onderzoeken wij diverse
mogelijkheden echter doen wij ook een beroep op de gemeente Zwolle om ons hierin structureel
aanvullend financieel te ondersteunen, bijvoorbeeld ook in de vorm van regenboogsubsidie verstrekt
via het ministerie van OCW. Bekijk de begroting hier
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