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Voorwoord

COC Haaglanden handelt vanuit de overtuiging dat emancipatie, empowerment, sociale acceptie en integratie
van LHBT’s ‐ ondanks de vele positieve resultaten van de afgelopen 70 jaar – nog steeds een actieve
belangenbehartiging behoeft. Onder de soms dunne laag van tolerantie worden LHBT’s nog dagelijks
geconfronteerd met onbegrip, discriminatie en geweld; op straat, op school, op het werk, in instellingen.
Tegelijkertijd mogen de behaalde successen gevierd en zichtbaar gemaakt worden, vanuit de opvatting dat
LHBT niet per definitie gelijk staat aan problematisch, maar zeker ook aan trots, kracht en plezier. Dat betekent
voor COC Haaglanden dat zichtbaarheid, diversiteit, veiligheid, samenwerking en initiatief kernbegrippen zijn.
Kernbegrippen waar wij samen met onze partners invulling en uitvoering aan willen geven, opdat de LHBTgemeenschap in 2017 nóg zichtbaarder, nóg diverser en nóg veiliger kan zijn!
De doelen die het bestuur van COC Haaglanden in 2016 voor ogen stonden, waren: zichtbaarder zijn, breed
agenderen van roze vraagstukken, vertalen van de landelijke COC-missie naar de lokale context van
Haaglanden en in een voortdurend en soms snel veranderende samenleving de actualiteit kritisch volgen en
het eigen organisatiebeleid hierop afstemmen.
Onze vereniging is een voorvechter van de belangen van de LHBT-gemeenschap. Iedereen moet openlijk en in
álle omstandigheden kunnen zijn wie hij/zij is of wil zijn, en dat is nu nog niet het geval. Wij ondersteunen
mensen die daarin verandering willen brengen en werken nauw samen met organisaties die datzelfde beogen.
Zo zijn we afgelopen jaar een samenwerkingstraject gestart met de gemeenten Leidschendam-Voorburg,
Westland en Zoetermeer op het gebied van maatschappelijk werk en voorlichting.
Hét expertisecentrum voor LHBT-emancipatie in de regio Haaglanden is COC Haaglanden. Zichtbaar en midden
in de samenleving willen wij, vanuit kracht en trots mensen en organisaties met elkaar en op
gemeenschappelijke doelstellingen, blijven verbinden.
De activiteiten van het COC Haaglanden, in de ruimste zin van het woord, kunnen niet plaatsvinden zonder de
tomeloze inzet en energie van de vele vrijwilligers, medewerkers en leden. Daarnaast is het COC Haaglanden
voor haar activiteiten afhankelijk van de financiële bijdragen vanuit haar belangrijkste samenwerkingspartners.
Het COC Haaglanden is veel dank verschuldigd aan de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg,
Westland en Zoetermeer, Fonds 1818, COC Nederland, de BankGiroLoterij, leden en donateurs.

5

6

1.VERENIGINGSZAKEN

1.1 Algemene ledenvergaderingen
In 2016 zijn twee algemene ledenvergaderingen gehouden: op 19 mei en 14 december.
Algemene Ledenvergadering op 19 mei 2016
De ALV verleende het bestuur décharge na de presentatie van de verantwoording over 2015. Het jaar 2015
werd met een positief resultaat afgesloten. Daarnaast kon het bestuur verder op de ingeslagen weg met de
opzet van de begroting 2017.
Aan de ALV is een plan voorgelegd voor het uitwerken van ideeën voor de uitbating van het COC-café door een
externe partij. De ALV wenste eerst een commissie van leden in te stellen voor het uitwerken van andere
richtingen. De ALV heeft op voordracht van het bestuur het lid mevrouw Stieltjes verkozen tot secretaris.
Algemene Ledenvergadering 14 december 2016
Tijdens deze ALV zijn in verband met het voortijdige vertrek van de penningmeester en een algemeen
bestuurslid (mevrouw Top en mevrouw Essa) twee nieuwe kandidaten geïnstalleerd: mevrouw Schim van der
Loeff voor de rol van penningmeester en de heer Pellegrom voor de rol van algemeen bestuurslid. De heer
Bosch legde zijn taak als algemeen bestuurslid neer.
De ALV stemde in met een voorgelegde sluitende begroting voor 2016. Ook stemde de ALV in met de
oprichting van een kascommissie. De ALV keurde eveneens het voorstel voor een gewijzigd huishoudelijk
reglement goed.

1.2 Leden
Het ledenbestand van COC Haaglanden bestond eind 2015 uit 400 leden. Eind 2016 bedroeg het ledental 411.

1.3 Vrijwilligers
De vrijwilligers vormen de ruggengraat van de vereniging. Het aantal actieve vrijwilligers bij de vereniging
bedroeg in 2016 gemiddeld 102 personen. Nieuwe vrijwilligers zijn op verschillende manieren geworven: via de
website en social media van COC Haaglanden, flyers, mond op mond reclame en via de website Den Haag Doet
van PEP. De vrijwilligers hebben er hard aan getrokken om van 2016 een succesvol jaar te maken.
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1.4 Bestuur
Bestuurssamenstelling en mutaties
Op 1 januari 2016 bestond het bestuur van COC Haaglanden uit vijf leden: Arnout van Kooij (voorzitter), Hodo
Essa (secretaris a.i./algemeen bestuurslid), Annemarie Top (penningmeester), Sandra Khouw (algemeen
bestuurslid) en Raymond Bosch (algemeen bestuurslid).
Het jaar 2016 kende veel bestuursmutaties. Tijdens de ALV van 19 mei is de huidige secretaris aangetreden:
Esther Stieltjes, als opvolger van de dan al eerder afgetreden Deborah Landman en plaatsvervangend secretaris
Hodo Essa. Twee weken later hebben Hodo Essa en Annemarie Top hun taken neergelegd. In de ALV van 14
december 2016 zijn er twee nieuwe bestuursleden geïnstalleerd, Romee Schim van der Loeff (penningmeester)
en Erwin Pellegrom (algemeen bestuurslid). Raymond Bosch is in de dezelfde ALV als algemeen bestuurslid
afgetreden.
Samenstelling bestuur op 31 december 2016:
Naam
Functie
Arnout van Kooij
Voorzitter
Esther Stieltjes
Secretaris
Romee Schim van der Loeff
Penningmeester
Sandra Khouw
Bestuurslid
Erwin Pellegrom
Bestuurslid

Periode
Vanaf 19-03-2015
Vanaf 19-05-2016
Vanaf 14-12-2016
Vanaf 16-12-2015
Vanaf 14-12-2016

Het bestuur blijft op zoek naar nieuwe algemeen bestuursleden.

1.5 Personeel
Vaste medewerkers COC
Het personeelsbestand van het COC Haaglanden bestond begin 2016 uit vijf medewerkers, te weten: twee
maatschappelijk werkers, één netwerker seksuele diversiteit, één administratief medewerker en één
gebouwbeheerder. Alle medewerkers hadden een deeltijd dienstverband, waardoor het totaal aantal fte van
deze vijf mensen uitkwam op 1,85 fte. In juli en augustus zijn één maatschappelijk werker, de administratief
medewerker en de netwerker seksuele diversiteit uit dienst getreden. Dit resulteerde per 31 december 2016 in
0,94 fte op de loonlijst en een tweetal openstaande vacatures, één voor een administratief medewerker van
0,44 fte en één voor een sociaal cultureel werker van 0,22 – 0,44 fte.
Zzp’ers
Voor de uitvoering van tijdelijke werkzaamheden en projecten wordt op diverse onderdelen binnen COC
Haaglanden - wordt waar nodig en mogelijk - gebruik gemaakt van zzp’ers. In het 2016 betrof dit de volgende
werkzaamheden: coördinatie van de werkgroep voorlichting;coördinatie en uitvoering van Coming Out Dag
2016; coördinatie van samenwerking rondom het netwerk Haags Platform Seksuele Diversiteit; coördinatie
samenwerking regiogemeenten; acquisitie en advies ten behoeve van voorlichtingen in het onderwijs;
coördinatie
en
organisatie
John
Blankensteinprijs.
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2. KERNTAKEN COC HAAGLANDEN

2.1 Gespecialiseerd maatschappelijk werk (GMW)
Gespecialiseerd maatschappelijk werk (GMW)
De formele bezetting van het GMW is in totaal 24 uur. Vanwege het vertrek van een maatschappelijk werker en
de zoektocht naar een geschikte vervanger waren er in 2016 minder uren beschikbaar voor cliëntcontacten en
de andere activiteiten van het GMW COC Haaglanden.
Psychosociale hulpverlening
Het GMW richt zich bij psychosociale hulpverlening op het herstellen of verbeteren van de relatie van de cliënt
met zichzelf en zijn of haar sociale omgeving. Het staat stil bij de beleving en ontplooiingsmogelijkheden van de
cliënt en het leren verwerken van en omgaan met problemen die gerelateerd zijn aan de LHB of T identiteit.
Het GMW schenkt hierbij aandacht aan de wisselwerking tussen psychische en sociale factoren die van invloed
zijn op het functioneren en welbevinden van de LHBT cliënt.
Het GMW COC Haaglanden heeft in 2016 aan 45 cliënten hulp geboden. Het betreft hier dan cliënten waar een
hulpverleningstraject mee is gestart. Van de geregistreerde cliënten waren er 13 vrouw, 28 man en 4
transgenders.
Deskundigheidsbevordering
Het GMW biedt deskundigheidsbevordering aan organisaties, groepen en individuen in de homo- en lesbisch
specifieke hulpverlening door het vergroten van de kennis over specifieke thema’s betreffende seksuele
diversiteit bij professionals en vrijwilligers die te maken hebben met de LHBT doelgroep.
In 2016 heeft het GMW onder andere de volgende activiteiten op het gebied van deskundigheidsbevordering
verzorgd:
 Casuïstiek besprekingen Mannenopvang Wende;
 Casuïstiek besprekingen SOA Poli GGD;
 Casuïstiekbespreking decanaat HAGA College;
 Themaforum Centrum LIB Zoetermeer: seksuele diversiteit en hulpverlening;
 Training spreekuurmedewerkers COC Amsterdam;
 Vervolg training jongerenwerk Gemeente Leidschendam Voorburg;
 Vervolg Training welzijnswerk Zoetermeer;
 Vervolgtraining buurtregisseurs Gemeente Westland;
 Training “Voorlichting cultuur/ religie & seksualiteit” bij Comensha, landelijke organisatie rondom
mensenhandel.
Consultatie en advies.
Het GMW geeft vanuit haar ontwikkelde specialisme en expertise advies en feedback aan professionals en
deskundigen uit het werkveld over de homo- en lesbisch specifieke hulpverlening en begeleiding aan de LHBT
doelgroep. Daarnaast kan de maatschappelijk werker indien gewenst aansluiten bij eventuele cliëntgesprekken
9

van collega's in het werkveld. Het GMW heeft in 2016 46 consultvragen beantwoord. Dit zijn eenmalige en
soms meerdere gesprekken met hulpverleners uit het werkveld die specifieke vragen hebben over de LHBTdoelgroep of de homo- en lesbisch specifieke hulpverlening. Het betreft hier o.a. therapeuten uit de GGZ en
GGZ jeugd, (school) maatschappelijk werkers, docenten en hulpverleners uit het middelbaar onderwijs en
jeugdwerkers.
De consultvragen hadden betrekking op de geboden hulpverlening, advies over specifieke thema's van de
cliënt, doorverwijzing en praktische ondersteuning. Met deze consultgesprekken zijn er 46 cliënten verder
geholpen.
Belangenbehartiging, signalering en preventie
Het GMW tracht tekortkomingen en gebreken in regelingen en voorzieningen over LHBT's te signaleren. Het
GMW neemt het initiatief om deze signaleringen door te geven aan de betrokken personen, organisaties en
instanties. Een belangrijke doelgroep voor het GMW zijn de bi-culturele LHBT’s. Essentieel hierbij is de
samenwerking tussen de netwerker bi-culturele LHBT’s binnen het COC en de voorlichting van het COC.
Acties die het GMW de afgelopen periode heeft ondernomen in het kader van belangenbehartiging van biculturele homomannen waren participatie in het hiv-netwerkoverleg van de GGD Haaglanden en participatie in
het Seksoverleg van de GGD.
Een belangrijk aandachtspunt binnen de deskundigheidsbevordering rondom bi-culturele LHBT’s is het
doorbreken van het discours om vooral over jongens en mannen te spreken.
Zeer positief is GMW over de opstart van The Hang-Out 070 die een veilige ontmoetingsplek biedt voor biculturele LHBT’s. Er is een concrete samenwerking waarbij actief naar elkaar wordt verwezen en GMW
ondersteunt via training en intervisie.
COC Haaglanden is door TV-West gevraagd actief mee te denken en invulling te geven aan het programma “Uit
de kast en dan….” dat op Coming Out dag oktober 2016 en gedurende de weken daaromheen is uitgezonden.
Alle geïnterviewde jongeren hebben in hun proces begeleiding gekregen van GMW van COC Haaglanden en zijn
bereid gevonden hun verhaal te vertellen aan TV-West om andere jongeren daarmee te kunnen ondersteunen.
Opvang
De regio Haaglanden kent geen specifieke crisisplekken voor LHBT’s in de regio die op grond van hun ‘zijn’ te
maken kregen met geweld en bedreiging. In zaken waarin cliënten acuut uit de eigen woonomgeving moeten
worden geplaatst kan het GMW daarvoor gebruik maken van de reguliere mannenopvang van stichting Wende
en de overige reguliere opvangvoorzieningen in de regio en buitenregionaal. Voor de crisisinterventie aan
cliënten in acute (levens-) bedreigende situaties, was het GMW in 2016 wederom bereikbaar binnen de
bestaande mogelijkheden. In 2016 heeft het GMW twee cliënten moeten ondersteunen die zich bevonden in
een acute bedreigende leefsituatie.

2.2 Werkgroep Voorlichting 2016
In 2016 zijn op 36 scholen in voornamelijk in Den Haag, maar ook Voorburg, Zoetermeer, Wassenaar en
Westland voorlichtingen gegeven. Door het geven van gastlessen over seksuele en genderdiversiteit wordt de
tolerantie ten opzichte van LHBT- jongeren vergroot. Daarmee wordt ook het gevoel van veiligheid op scholen
verbeterd.
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De voorlichtingen werden gegeven in aanwezigheid van docenten. Uit de evaluaties met de docenten blijkt dat
de gastlessen goed worden gewaardeerd (cijfer 8 of 9). Door de acties rondom de Coming Out Dag en Paarse
Vrijdag hebben scholen meer tijd en aandacht voor seksuele en genderdiversiteit in hun jaarplanning. In 63
voorlichtingsdagen zijn meer dan 3600 scholieren bereikt, in 280 lesuren uit 167 klassen.
Telkens wanneer de voorlichters op een school gastlessen geven of hebben gegeven, wordt op Facebook een
bericht geplaatst. In de aanloop naar de Coming Out Dag is er veel aandacht geweest in de lokale media voor
het voornemen om een voorlichtingenmarathon te organiseren.
De werkgroep Voorlichting werkt samen met GGD Haaglanden, het Gespecialiseerd Maatschappelijk Werk van
COC Haaglanden, JIP, Centrum voor Seksuele Gezondheid, de netwerker Seksuele Diversiteit in bi-culturele
kringen, The Hang-Out 070. De werkgroep participeert in de werkgroep Seksualiteit en Relaties Den Haag e.o.
De leden van de werkgroep houden elkaar onderling op de hoogte van de werkzaamheden en ervaringen, ook
ontwikkelen zij gezamenlijke activiteiten zoals de ‘Liefdesbus’ tijdens de Maand van de Liefde. Ook werken we
samen in het benaderen van scholen in het kader van de Gezonde School.

Tijdens de Maand van de Liefde
gingen de voorlichters met
leerlingen van diverse VOscholen in gesprek in De
Liefdesbus.

Wat de effecten van de voorlichtingen zijn op de lange termijn is niet met zekerheid aan te tonen. Veel
kinderen en jongeren hebben nog nooit over seksuele en genderdiversiteit gepraat met iemand die zelf LHB of
T is. Door de voorlichtingen leren kinderen en jongeren homo’s, lesbo’s, bi’s en transgenders kennen en
ontdekken zij dat LHBT’s vaak dezelfde gevoelens hebben als ieder ander. En dat je gewoon met elkaar over dit
onderwerp kunt praten. Docenten geven soms aan dat de leerlingen na de gastlessen nog met vragen komen.
Blijkbaar zijn kinderen en jongeren na de voorlichtingen aan het denken gezet.
Het aantal basisscholen dat gastlessen heeft aangevraagd is toegenomen. Er is duidelijk een toename in
behoefte aan voorlichting en ondersteuning over seksuele en genderdiversiteit op scholen. Er zijn meer scholen
die meer aandacht besteden aan seksuele en genderdiversiteit n.a.v. de gastlessen, bijvoorbeeld in de vorm
van een nabespreking of verwerkingsopdracht, of een activiteit tijdens de Coming Out Dag of Paarse Vrijdag.
Eén van de hoogtepunten was het geven van voorlichtingen in De Liefdesbus. Samen met GGD Haaglanden, JIP
en Centrum Seksuele Gezondheid gingen we langs diverse scholen in Den Haag. De Europese School Den Haag
was zo enthousiast over deze voorlichtingen, dat zij zich meteen aanmeldden voor een Engelstalige gastles aan
tweedejaars leerlingen.
De afstemming tussen de acquisitie en advisering van scholen enerzijds en het voorlichtingsteam anderzijds
kan beter en is een punt van aandacht.
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Hier volgen enkele reacties van docenten n.a.v. de gastlessen:
 “Het was vooral fijn dat de voorlichters hun eigen verhaal vertellen. Dat maakt het persoonlijk en voor
de leerlingen meer levend”.
 “De voorlichters maakten goed contact met de groep. Hierdoor ontstond er een open en veilige sfeer.”
 “De werkvormen waren leuk, nodigden uit tot zelf nadenken en discussie onderling.”
 “Het was heel prettig dat een man en vrouw de voorlichting gaven. Het was een fijne ervaring met deze
voorlichters.”
 “De ouders zijn achteraf op de hoogte gesteld. Per mail hebben zij informatie gekregen over de
voorlichting. We hebben alleen maar positieve reacties ontvangen.”
En dit zijn enkele reacties van leerlingen n.a.v. de gastlessen:
 “Ik weet nu na deze les dat niet alle homo’s eruit zien als homo.”
 “Wat jammer dat deze les voorbij is. Kunnen we nog een tweede les krijgen?”
 “Als er bij 1500 diersoorten homoseksualiteit is aangetoond, dan zal God dit toch echt wel ok vinden?”
 “Kan dit geen vak op school worden? Echt leuk om hierover te praten!”
Aan het begin van de
gastles vertellen de
leerlingen wat zij
bedenken bij de letters
LHBT.
Op de basisschool mogen leerlingen
anoniem hun vragen over LHBT op
papiertjes schrijven, die in een
grote doos gaan.

Op de basisschool mogen leerlingen anoniem hun
vragen over LHBT op papiertjes schrijven, die in een
grote doos gaan.
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Na afloop van de landelijke basistraining van
COC Nederland kunnen de voorlichters meteen
aan de slag met de voorlichtingsmethode van
COC Haaglanden.

Naar aanleiding van de voorlichtingen
van COC Haaglanden heeft basisschool
De Kleine Keizer ook tijdens andere
lessen aandacht besteed aan seksuele
en genderdiversiteit.

De voorlichters zijn niet alleen in de klassen actief; zij waren ook te vinden bij andere bijeenkomsten, al dan
niet georganiseerd door COC Haaglanden. Zo zat een voorlichter in de jury van de John Blankensteinprijs, de
jaarlijkse homo-emancipatieprijs van de stad Den Haag.

2.3 Netwerker seksuele diversiteit
Inleiding
In 2014 bleken de Haagse bi-culturele organisaties, verenigd in het Haags Platform voor Seksuele Diversiteit
(HPSD), behoefte te hebben aan stevige netwerkontwikkeling en ondersteuning bij op de eigen achterban
gerichte bijeenkomsten en dialogen over het thema seksuele diversiteit. Daartoe is met financiële steun van de
Gemeente Den Haag voor de duur van twee jaar een netwerker aangetrokken.
Haags Platform Seksuele Diversiteit
Evenals de andere jaren nam de netwerker ook in 2016 structureel deel aan het zes-wekelijks platformoverleg
van HPSD. Er is ingezet op mogelijkheden voor een samenwerking met lokale partijen om seksuele
diversiteit/LHBT onder de aandacht te brengen in de stadsdelen.
Activiteiten
In 2016 participeerde de netwerker - naast de uitvoering van voorlichtingen en dialogen - in diverse debatten,
panels, presentaties en een themalezing van Divers Den Haag over seksuele diversiteit. Er zijn
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netwerkgesprekken gevoerd met bi-culturele organisaties in Den Haag. Er is zo veel mogelijk getracht
aansluiting te zoeken bij roze thema’s en events in de stad.
Waar mogelijk werden bi-culturele rolmodellen actief ingezet tijdens de activiteiten - vaak in samenwerking
met The Hang-Out 070 - om zo de zichtbaarheid van de jongere, bi-culturele doelgroep te vergroten.
Voorbeelden van activiteiten
Voor de Chinese gemeenschap is in samenwerking met Stichting
Welzijn Zorg Chinezen in Nederland en Stichting Rainbow een
project uitgevoerd. De activiteiten vonden plaats in de periode
maart en juli 2016 en bestonden onder andere uit
voorlichtingsbijeenkomsten om de achterban te informeren, een
interview met een Chinese LHBT’er en een overzicht van best
practices.
De netwerker heeft een training verzorgd voor medewerkers van
Stichting VoorWelzijn in Segbroek. Met buurtregisseurs van
stadsdeel Loosduinen is samengewerkt bij activiteiten in de wijk.

Samenwerkingspartners
Bij de activiteiten werd zoveel mogelijk aansluiting gezocht met
samenwerkingspartners in het veld. Daarbij gaat het om Haagse zorg- en welzijnsorganisaties en organisaties
uit het maatschappelijk middenveld. Op deze manier wordt het onderwerp seksuele diversiteit stadsbreed
geagendeerd. Voorbeelden van samenwerkingspartners zijn: het Haags Emancipatie Netwerk (HEN), Stichting
VoorWelzijn, Stichting Rainbow Den Haag, PEP Den Haag, Stichting Hindustani, Vadercentrum Adam, de Haagse
Emancipatie Ambassadeurs, Stichting Africa Life, Stichting Dialooghuis, Stichting Interreligieus Beraad
Segbroek, politienetwerk Roze in Blauw, Intercultureel Platform Segbroek en Bureau Discriminatiezaken
Hollands Midden en Haaglanden.
Roze Netwerklijst
Er is een Roze Netwerklijst opgesteld met organisaties in Den Haag. Het gespecialiseerd maatschappelijk werk
van COC Haaglanden is hierbij betrokken en ook er zijn mogelijkheden onderzocht voor een samenwerking met
de (vernieuwde) website van Gay Den Haag.
Kennisdeling
De netwerker nam deel aan relevante (bi-culturele) LHBT-activiteiten die in de G4 steden werden
georganiseerd. Doel was kennisuitwisseling en delen van best practices in de grote steden, die vaak
vergelijkbare situaties kennen. In deze lijn zijn gesprekken gevoerd met Rotterdam V en The Hang-Out 010, een
bi-cultureel initiatief in Rotterdam, om te kijken naar mogelijkheden voor aansluiting vanuit Den Haag bij een
website in G4-verband specifiek voor bi-culturele LHBT’s.
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Stadsdelen
De focus voor bi-culturele organisaties richt zich vooral op de stadsdelen Escamp, Laak, Loosduinen en
Segbroek. Een belangrijk deel van de achterban is in deze gemengde wijken woonachtig. Daarom zijn er
gesprekken gevoerd met name met senior-beleidsmedewerkers (portefeuille emancipatie) in deze stadsdelen.
In Loosduinen en Segbroek nam ook de stadsdeeldirecteur deel aan het overleg.
Visiedocument
In HPSD-verband is met ondersteuning van de netwerker een visiedocument ontwikkeld op welke wijze
samenwerking met lokale partijen in de stadsdelen kan plaatsvinden.
Draagvlak onder en commitment van lokale migrantenorganisaties, zorg- en welzijnsorganisaties, het
stadsdeel, bewonersgroepen, de (bi-culturele) LHBT-community en andere relevante betrokkenen is daarbij
van belang. Het vastgestelde visiedocument is in december verspreid naar de stadsdelen (via de
stadsdeeldirecteuren) en andere belanghebbenden.

2.4 Samenwerkingsproject Leidschendam-Voorburg, Westland en Zoetermeer
Na de start van het samenwerkingsproject van COC Haaglanden met de drie randgemeenten LeidschendamVoorburg, Westland en Zoetermeer medio 2015, is in 2016 gewerkt aan het intensiveren van de ondersteuning
aan professionals van lokale organisaties voor onderwijs, zorg, welzijn en maatschappelijk werk. Deze
activiteiten waren erop gericht om de aandacht voor seksuele en genderdiversiteit binnen het onderwijs, de
zorg, het welzijns- en maatschappelijk werk te bevorderen.
Advisering, ondersteuning en voorlichting aan scholen.
Bij een aantal onderwijsinstellingen voor voortgezet onderwijs in de drie gemeenten is ondersteuning
uitgevoerd. Dit gebeurde enerzijds door middel van adviesgesprekken, consultatie, informatiebijeenkomsten
en het leveren van lesondersteunend materiaal aan docenten. Anderzijds heeft het COC Haaglanden gastlessen
en voorlichtingen over seksuele en genderdiversiteit aan leerlingen verzorgd.
Tijdens het schooljaar zijn de scholen op diverse momenten door het COC Haaglanden ondersteund: rondom
de IDAHOT in mei, de Coming Out Dag in oktober en de Paarse Vrijdag in december zijn scholen voor het
voortgezet onderwijs geïnformeerd over een aanpak voor een LHBT-vriendelijk schoolklimaat.
Scholen zijn door het COC Haaglanden door middel van e-mail, telefonisch contact en schriftelijke briefing via
de gemeente benaderd. Het blijft echter moeilijk om bij scholen binnen te komen.

Ludieke actie met de Gay Straight Alliance
op het Picasso Lyceum tijdens de Coming
Out Dag.
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Deskundigheidsbevordering van zorg- en welzijnsprofessionals .
Aan de hand van oriënterende gesprekken met professionals van een aantal welzijnsorganisaties,
hulpverleningsinstellingen, zorgverleners, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties zijn diverse
trainingen, workshops en intervisiebijeenkomsten ontwikkeld en uitgevoerd. Hierbij is nauw samengewerkt
met het gespecialiseerd maatschappelijk werk van COC Haaglanden.
Door het bieden van deze vormen van deskundigheidsbevordering op maat zijn zorg- en welzijnsprofessionals
beter in staat om LHBT-specifieke hulp en ondersteuning te leveren. Ofwel door dit zelf te doen, ofwel door het
inschakelen van de experts van het COC Haaglanden.
Overige activiteiten
Vanuit het samenwerkingsproject met de randgemeenten zijn diverse activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd in
het kader van de Coming Out vijfdaagse.
In samenwerking met scholen is een poging gedaan om een
voorlichtingenmarathon te organiseren. Wegens een tekort
aan beschikbare voorlichters kon dit helaas niet doorgaan.
Echter een aantal scholen hebben toch op een of andere wijze
aandacht besteed aan de Coming Out Dag, bijvoorbeeld door
een regenboogvlag te hijsen of met een Gay Straight Alliance
een ludieke actie uit te voeren.
In Zoetermeer heeft het COC Haaglanden een training
‘Sensitief voor seksuele en genderdiversiteit’ aan sociale
professionals uitgevoerd. In Westland is er een voorlichting
over roze ouderen gegeven, tijdens de opening van de Roze
Ouderen Salon. Samen met de netwerker seksuele diversiteit
bi-culturele kringen is een training gegeven aan
jongerenwerkers.

Voorlichtingsbijeenkomst tijdens de opening
van de Roze Ouderen Salon in Westland.

Voorlichting aan
jongeren op straat in
Zoetermeer tijdens de
Coming Out Dag
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3.BESTUURS- EN VERENIGINGSACTIVITEITEN

3.1 Coctail
Onder behoorlijke belangstelling vond op vrijdag 8 april 2016 bij het COC Haaglanden de lokale aftrap plaats
van het landelijke maatjesproject ‘Cocktail’, een project van COC Nederland met als doel het sociaal isolement
van LHBT asielzoekers en vluchtelingen te doorbreken. Onder leiding van Willemijn de Koning van Den Haag FM
ontvouwde zich een geanimeerde bijeenkomst.
Met bijdragen van voorzitter Arnout van Kooij (COC Haaglanden), Floor Breeksema (Stichting
Vluchtelingenwerk Zuidvleugel), Kim Waanders (D66-raadslid Gemeente Den Haag), Koen van Dijk (directeur
COC Nederland), Bülent Aydin (PvdA-raadslid Gemeente Den Haag) en Martin Oortwijn (projectcoördinator van
Cocktail Nijmegen).
Het opdoen van sociale contacten zonder netwerk
is
voor
vluchtelingen
heel
moeilijk.
Maatjesprojecten helpen hier goed bij. Het aantal
vluchtelingen in de regio Haaglanden ligt in 2016
al op duizend personen. Ondanks dat er geen zicht
is op de concrete aantallen LHBT’s, zijn er zeker
LHBT’s onder de vluchtelingen. Dit blijkt uit het
feit dat vluchtelingen via maatschappelijk werk
uiteindelijk wel worden doorverwezen.
Het van de grond krijgen van het Cocktail-project,
zowel qua activiteiten als de communicatie
rondom het project, verliep in 2016 helaas
moeizaam door het vertrek van de coördinator. Door de omvang van deze rol bleek het lastig dit duurzaam te
borgen, ook niet bij één van de COC-bestuursleden. Het perspectief is dat dit in 2017 wel gaat lukken.

3.2. International Day Against Homophobia – Transphobia and Biphobia
IDAHOT Nederland is een alliantie van diverse LHBT- en mainstreamorganisaties op het gebied van onderwijs,
ouderen, sport, levensbeschouwing en veiligheid. De alliantie wordt ondersteund door de directie Emancipatie
van het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen. Wereldwijd wordt IDAHOT sinds 2004 gevierd en
inmiddels doen ruim 130 landen mee. In Nederland organiseerde het IDAHOT-platform dit jaar voor het eerst
gezamenlijk activiteiten. IDAHOT is dé dag in het jaar waarop iedereen wordt uitgenodigd zichzelf te zijn:
lesbisch, homo, biseksueel, transgender, intersekse, hetero of in dubio.
Ook het COC Haaglanden participeerde in Idahot 2016 met (de ondersteuning van) een aantal initiatieven:
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3.2.1. PrEp-congres
Op 17 mei organiseerde COC Haaglanden het eerste PrEP-congres in onze regio. Het congres vond plaats in het
stadhuis van Den Haag.
Na lang onderzoek zijn er hiv-remmers gevonden, oftewel
PrEP. Deze voorkomen dat je hiv oploopt, ook als je onveilig
vrijt. Op het congres stond de vraag of PrEP voor iedereen en
altijd beschikbaar zou moeten komen centraal.
In Nederland leven naar schatting 22.000 mensen met hiv. Op
dit moment is er nog geen medicatie tegen hiv. Alleen de
combinatiepil Truvada, een van de vormen van PrEP, is in
Nederland op doktersrecept verkrijgbaar en werkt ter
voorkoming van hiv. Deze pil wordt nog niet vergoed door de
zorgverzekeraars. Hoe dit in de toekomst zou moeten zijn,
werd besproken tijdens het PrEP-congres.
De bijeenkomst startte met een introductie door Sieds Wildenbeest, verpleegkundig specialist bij Medisch
Centrum Haaglanden. Hij schetste de huidige stand van zaken over hiv in Nederland en de mogelijkheid hiv te
genezen of te voorkomen. Daarna volgde een paneldiscussie waarin onder andere Koen van Dijk (COC
Nederland) en Rob Huijsen (GGD Haaglanden) plaats hadden genomen. Willemijn de Koning van Den Haag FM
leidde dit gesprek.
3.2.2 Onthulling regenboog zebraloper in Zoetermeer
Wethouder Isabelle Vugs onthulde samen met enkele
raadsleden en het COC Haaglanden, de regenboogloper
bij Centrum West in Zoetermeer. Dagelijks passeren
duizenden reizigers deze loper. De loper zal de trap
permanent bekleden en is symbool voor de diversiteit en
acceptatie van seksuele minderheden in de stad. "Het
zou mooi zijn dat elke keer als iemand over onze
gekleurde loper loopt die persoon zich afvraagt waarom
deze er ligt. We vragen hiermee dagelijks aandacht voor
dit belangrijke onderwerp” aldus Vugs op het digitale
huis van de gemeente.
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3.3. The Hague Rainbow Festival (THRF)
Initiatiefnemer Stichting Manjefiek (Ben Manuputty) heeft samen met COC Haaglanden, Gemeente Den Haag,
het Ministerie van OC&W, de Haagse gay-horeca, de Grote Markt en Prins Horeca en vele anderen de handen
in een geslagen om roze festival te organiseren, het The Hague Rainbow Festival.
Doel van het festival is de LHBT-gemeenschap en de hetero’s bij elkaar te brengen om de wederzijdse
acceptatie te vergroten. De opening van het festival werd verricht door wethouder Rabin Baldewsingh, waarbij
tijdens een borrel diverse organisaties zich presenteerden op de Grote Markt. Aanwezig waren o.a.: COC
Haaglanden, De Roze Reigâhs, Haagse Homozwemvereniging Plons, The Hang-Out 070, The GayStraight
Alliance, Purr, Camppink Gay Beachvolleybalvereniging en diverse anderen.

Op Kijkduin was er op vrijdag en zaterdag een internationaal Gay beachvolleybal-toernooi georganiseerd met
deelnemers uit België, Engeland, Duitsland en Noorwegen. In de avond vond er een multicultureel muziek
evenement plaats in de Zeta, bij Uno presenteerden drag queens uit het hele land zich aan het publiek met een
theaterperformance, deze werd afgesloten met het bekende Manjefiek feest.
De zaterdag stond in het teken van het podium met diverse optredens van o.a. Shary-Ann, The Dutch Diana
Ross, Irma Derby en als hoofdact Antje Monteiro die ook de presentatie voor haar rekening nam. Deze
optredens werden afgewisseld met diverse performances uit de LHBT-scene. Op de Grote Markt zelf bevonden
er zich gedurende de gehele dag en avond jongleurs, goochelaars, pantomime, steltlopers en drag queens.
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Met maar liefst drie feesten werd The Hague Rainbow Festival feestelijk afgesloten. Bij de Uno stond Manjefiek
op het programma met een LHBT-mix, dragqueens en transgenders voor eenieder die echt zichzelf wil laten
zien en eenieder accepteert zoals hij is. Hoender en Hop had een mooi feest met LipStick, voor de vrouwelijke
LBT’s die meer behoefte hebben onder elkaar te feesten. MashUp bij De Boterwaag was voor een gay
mannelijk georiënteerd event dat zeer succesvol bleek.
The Hague Rainbow Festival heeft duidelijk laten zien dat er ook in Den Haag een behoefte is aan een LHBT
evenement. Met 10.000 bezoekers was het festival een succes te noemen!
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3.3.1 Onthulling regenboog zebrapad in Den Haag
Wie regelmatig in de buurt van het Centraal Station komt zal het opgevallen zijn: vlak voor de deur van New
Babylon en het Ministerie van Buitenlandse Zaken ligt een mooi ‘Gaybrapad’. De festiviteiten rondom het The
Hague Rainbow Festival vormden aanleiding voor de feestelijke onthulling van het eerste Haagse gaybrapad.
Het COC Haaglanden blikt terug op een feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van de onthulling. Onder een
mooi zonnetje verklaarden initiatiefnemers D66-raadslid Kim Waanders, wethouder Karsten Klein, raadslid
Groep De Mos Arjen Dubbelaar en VVD-raadslid Arjen Lakerveld het 'gaybrapad' voor geopend.

3.4 Coming Out Dag
Bij het Internationaal Homonument nabij het Malieveld vond onder grote belangstelling op 7 oktober de
feestelijke kick-off bijeenkomst plaats van Coming Out Week: een week van diverse activiteiten rondom de
jaarlijkse Coming Out Dag op 11 oktober.
Na de opening van het programma met een presentatie over The Hang-Out 070 door Bianca van Guine volgde
een presentatie door de heer Zeki Arslan van de Stichting Centrum voor Arbeidsverhoudingen
Overheidspersoneel (CAOP). De heer Arslan deelde de onderzoeksresultaten van een door de Gemeente Den
Haag geïnitieerde studie naar de positie van LHBT’s op de arbeidsmarkt. Voorzitter Arnout van Kooij hield een
toespraak waarin hij zijn zorgen deelde over de resultaten van de Haagse Stadsenquête en een onderzoek van
het Sociaal Cultureel Planbureau, waaruit bleek dat Nederlanders tolerant zijn en aanzien van gelijke rechten
voor LHBT’s, maar tegelijkertijd een groot deel het zien van twee zoenende mannen aanstootgevend vindt.
Door het onderwerp seksuele diversiteit op scholen al bespreekbaar te maken, zorgen we dat in de toekomst
meer LHBT’s een probleemloze Coming Out kunnen hebben.
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Na een boeiende paneldiscussie over LHBT-acceptatie waarbij de
aanwezige Minister van OC&W, Jet Bussemaker, en de wethouders
van de regenbooggemeenten nog eens het belang van goede
voorlichting op scholen onderstreepten nam Bram Meurs van de
Delftse Werkgroep Homoseksualiteit (DWH) het woord en
verlevendigde hij het onderwerp door over zijn eigen coming-out
ervaring te vertellen.
Aansluitend onthulde de minister samen met de wethouders van
Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg, Westland en Zoetermeer
het Proud-to-be-Out Pop-Up parkje: een verrijdbaar bankje in het
groen dat op strategische plaatsen in de regio neergezet kan worden
om het gesprek met passanten over seksuele
diversiteit en coming out op gang te brengen.
Het gezelschap verplaatste zich met de minister
naar het nabijgelegen Ministerie van OC&W waar
de regenboogvlag werd gehesen. Met de opening
van de foto-expositie ‘I believe I’m gay’ van Hadas
Itzkovitch en Anya van Lit bij de entree werd
onder het genot van een drankje de middag
feestelijk afgesloten.

Een overzicht van de activiteiten in deze week:
Regio:
In deze week hebben voorlichters en straatacteurs in de betrokken gemeenten bij de parkjes gestaan om de
interactie met het publiek te stimuleren. Op vrijdag, zaterdag en zondag was er straattheater aanwezig in de
winkelstraten. Ook was een parkje bij de Haagse Hogeschool neergezet als hang-out voor de studenten. De
bussen en trams van de HTM reden rond met feestelijke regenboogvlaggen. In alle regenbooggemeenten werd
de regenboogvlag gehesen.
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Den Haag:

Aan de iconische hofvijver wapperden voor het vierde jaar op rij dertien regenboogvlaggen.
In cultuurcentrum Het Paard van Troje trok het openminded feest Cotton Candy veel bezoekers.
In de Openbare Bibliotheek van Den Haag was een
kleine roze boekenweek.
Bij de Haagse Hogeschool vonden in samenwerking
met Stichting ACKU een aantal activiteiten plaats.
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In Leidschendam-Voorburg: Bij Forum Sport werd met een
regenboogtintje gevoetbald op het 4x4 basisschool
voetbaltoernooi. In totaal deden meer dan 400 kinderen uit
de groepen 7 en 8 mee.
In het Veur Theater werd een gratis LHBT-film gedraaid,
gecombineerd met een roze Pubquiz.
Gemeente Zoetermeer organiseerde een evenement
specifiek voor hulpverleners die in aanraking komen met
diverse LHBT-situaties. Boven de A12 was op het LEDscherm van de Nelson Mandelabrug een digitale
wapperende regenboogvlag te zien.
In Delft besloot Voetbalvereniging Artisan’80 om met regenboogveters en een regenboogvoetbal te voetballen.
Er werd in samenwerking met DWH Delft, de Roze Salon en de gemeente roze beschuit met muisjes uitgedeeld
bij het vlaghijsen voor het oude stadhuis van Delft. Hierbij was ook burgemeester Marja van Bijsterveld
aanwezig.
In de Gemeente Westland organiseerde men een thema-avond om voetbal en LHBT bespreekbaar te maken.
Op alle gemeentelijke kantoren van het Westland werd de regenboogvlag gehesen.

3.5 John Blankensteinprijs
Tijdens een feestelijke avond bij het COC
Haaglanden vond ook dit jaar de uitreiking
van de John Blankensteinprijs plaats. Ieder
jaar buigt een jury van deskundigen zich
over de vraag wie of welke partij zich het
voorliggende jaar sterk heeft gemaakt
voor homo-emancipatie in de stad. Dit jaar
lag de focus op het actuele thema
‘Veiligheid op basisscholen’ en het
daarvoor door Rutgers Kenniscentrum
ontworpen lespakket. Uitgangspunt hierbij
is dat een open en veilig klimaat op school
een belangrijke voorwaarde is om voor je seksuele geaardheid uit te kunnen komen.
Basisschool De Kleine Keizer heeft woensdagavond 14 december 2016 uit handen van wethouder Karsten Klein
de John Blankensteinprijs ontvangen. De school krijgt 2.500 euro en een beeld van de Haagse kunstenaar Chris
de Vis. De jury prijst de school om de aandacht die zij besteedt aan seksuele diversiteit en de lessen die ze
daaraan wijdt. “De Kleine Keizer motiveert en activeert zowel docenten als leerlingen om open te staan voor
het gegeven van seksuele diversiteit in de samenleving en daarover een open dialoog aan te gaan”, aldus de
jury. Die noemt de school een inspiratiebron voor velen.
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Naast De Kleine Keizer waren er nog twee Haagse
basisscholen genomineerd: de Eerste Nederlandse
Montessori School en Openbare Basisschool De
Leeuwerikhoeve. Ook zij werden geprezen voor hun inzet
voor een veilige omgeving op school.

De Juryleden van de John Blankensteinprijs 2016 zijn:
 dhr. Schipholt, senior beleidsadviseur Directie Primair Onderwijs Ministerie van OCW, tevens kaderlid
van COC Haaglanden;
 mw. Bachoe, jongerenadviseur bij het Jongeren Informatie Punt (JIP) Den Haag, tevens projectadviseur
bij Fonds1818;
 dhr. Monasso, filantropisch adviseur LHBT Mensenrechten, tevens Emancipatie ambassadeur van Den
Haag;
 dhr. Ter Wee, functionaris Gezondheidsbevordering GGD Haaglanden, betrokken bij educatie over
seksuele gezondheid in het onderwijs in het kader van de Maand van de Liefde en de Week van de
Lentekriebels;
 dhr. Oomen, werkzaam bij Nationale Nederlanden, tevens voorlichter bij COC Haaglanden.
De jury vormt in deze samenstelling een afspiegeling van verschillende geledingen binnen de samenleving en
beschikt over de benodigde kennis en inzicht op het terrein van homo-emancipatie.

3.6 Overige initiatieven en evenementen
Dodenherdenking 4 mei
Op 4 mei werden bij het Internationaal Homomonument de jaarlijkse ceremonie de LHBT-medeburgers die
tijdens de bezettingsjaren 40-45 om het leven zijn gekomen herdacht. Sprekers waren wethouder Karsten Klein
namens het college van B&W, voorzitter van COC Haaglanden, Arnout van Kooij en de heer Fatma Ofran van
Vluchtelingen Organisaties Nederland. Bij de bijeenkomst waren ook aanwezig de organiserende Stichting
Internationaal Homomonument Den Haag, de koren De Heksenketel, Vox Rosa en Mannenkoorts en de
geüniformeerde LHBT’ers van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
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Ondertekening samenwerkingsconvenant
Op 25 augustus ondertekenden de
besturen van COC Haaglanden en de
Delftse Werkgroep Homoseksualiteit
een
samenwerkingsconvenant
waarmee beide besturen verklaarden
elkaar te versterken en samen te
werken in de strijd voor het
gemeenschappelijke
doel:
de
emancipatie van LHBT’ers.

Bijeenkomst Roze Wensouders
Het gezinsleven in Nederland wordt steeds gevarieerder,
steeds meer kinderen in Nederland groeien op met twee
vaders of twee moeders. Toch is het proces om een gezin
te beginnen voor homo’s en lesbiennes ingewikkelder
dan voor heterokoppels In november 2016 organiseerde
het COC Haaglanden daarom samen met twee
deskundigen, mw. Heesterbeek en mw. Tegelaar, een
informatiebijeenkomst voor roze wensouders. Zij gaven een overzicht van alle ins en outs op het praktische,
emotionele en het juridische vlak die roze wensouders tegenkomen bij het vormgeven van een gezin.
Be yourself in the City
Binnen veel Haagse gezinnen is seksualiteit een taboe, terwijl het voor jongeren juist een belangrijk onderwerp
is. Hoe gaan multiculturele jongeren met lesbische-, homoseksuele-, biseksuele- en/of transgevoelens hiermee
om? Met wie praten zij over seksualiteit of belemmeren taboes hen überhaupt om over dit onderwerp te
praten? Hoe kunnen we deze jongeren ondersteunen binnen een inclusieve aanpak?
Deze vraag stond centraal op 1 december tijdens ‘Be Yourself in the City’, een themamiddag over en mét biculturele LHBT-jongeren in Den Haag, georganiseerd door COC Haaglanden, PEP Den Haag en het Haags
Emancipatie Netwerk in samenwerking met The Hang-Out 070.
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4.WERKGROEPEN

4.1 DARE (vrouwen)
Doel(groep)
DARE richt zich op vrouwen en transgenders en heeft tot doel hen het gevoel te geven dat je mag zijn wie je
bent. DARE heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van en het welzijn van de vrouwen en transgenders door
hen een veilige (thuis)haven te bieden. DARE zorgt voor een plek waar vrouwen elkaar kunnen ontmoeten om
ervaringen uit te wisselen, verhalen te delen en te ontspannen.
Activiteiten
DARE vergroot het sociale netwerk en organiseert,
onder de vlag van het COC, zeer uiteenlopende
activiteiten zoals de DARE Ladies Table en een
aantal feesten waar huis-DJ Miss T aan de knoppen
stond. DARE houdt maandelijks bijeenkomsten in
het COC Café. In 2016 is samenwerking gezocht met
het The Hague Rainbow Festival waar twee
vrouwenfeesten uit voortvloeiden. Het festival op 3
december 2016 was een enorm succes. Ruim 100
vrouwen hebben deelgenomen aan de activiteiten
en het feest. Een vol programma van ’s ochtends
10.30 uur tot diep in de nacht!
Daarnaast is maandelijks een Ladies Table georganiseerd en is er tweemaandelijks Dare2Talk. Dare2Talk is een
gelegenheid waar je in een vertrouwelijke sfeer kunt praten met vrouwen die (ook) op vrouwen vallen over
onderwerpen die op dat moment actueel zijn.
Al deze sport-, cultuur- en welzijnsactiviteiten geven de
doelgroep de mogelijkheid zich beter te voelen over
zichzelf, waarmee de persoonlijkheidsontwikkeling
wordt bevorderd en de uitstraling wordt versterkt. Dit
leidt indirect tot meer zelfvertrouwen en veiligheid.
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DARE heeft genomineerden aangedragen
voor Roze Parels van Den Haag tijdens
Internationale Vrouwendag.

Communicatie
DARE communiceert intensief via Facebook en de internetsite www.dareyougo.nl. Ook het plaatsen van
banners bij andere activiteiten en feesten draagt bij aan het vergroten van het bereik. Daarnaast worden alle
evenementen aangemeld op de agenda’s van andere organisaties. Ook in de nieuwsbrief van COC Haaglanden
heeft DARE een vaste plek. DARE staat met naam op de wielrenshirts van Bike30. De meeste publiciteit komt
nog altijd voort uit de mond tot mondreclame van enthousiaste bezoeken van de evenementen. Er is een
groeiend aantal bezoekers en de (naams)bekendheid wordt beter en beter. Afhankelijk van de activiteit
variëren de bezoekersaantallen tussen 15 en 150. De Facebookpagina heeft maar liefst 503 likes!

4.2 Jongeren
4.2.1 Young&Out
Doel(groep)
Het doel van de werkgroep is het aanbieden van een laagdrempelige activiteit voor LHBT-jongeren in de leeftijd
van 12 tot 18 jaar om elkaar te ontmoeten in een veilige omgeving waarin ze zichzelf kunnen zijn. Young&Out is
uniek in de regio Haaglanden, er worden weinig activiteiten georganiseerd voor deze specifieke doelgroep.
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Activiteiten
De werkgroep heeft elf uiteenlopende activiteiten georganiseerd, waaronder een museumbezoek, een picknick
en een Halloweenfeest. Zo krijgen jongeren de kans om 'iets gezelligs’ met elkaar te kunnen doen in een veilige
omgeving. Bij iedere bijeenkomst zijn minimaal twee begeleiders aanwezig. Het idee van Jong&Out Haaglanden
is om een divers programma aan te bieden: buiten- en binnenactiviteiten, iets luchtigs of een gesprek over een
serieus onderwerp. Voor ieder wat wils, zodat de jongeren ook de behoefte voelen om terug te komen. De
activiteit wordt iedere laatste zondag van de maand georganiseerd in het pand van COC Haaglanden.
Er is een wisselende opkomst per meeting, deze kan verschillen van drie tot twintig jongeren. Nieuwe jongeren
laten komen verloopt goed, deze jongeren ook vasthouden (of terug laten komen) verloopt soms wat minder
goed. Dat beeld past ook bij deze doelgroep.
Samenwerking
Sinds de Delftse Werkgroep Homoseksualiteit en COC Haaglanden een samenwerkingsconvenant hebben,
wordt er ook samengewerkt met de Jong&Out-groep van DWH. Daarnaast zoekt de werkgroep aansluiting bij
de landelijke organisatie van Jong&Out.
Communicatie
Via de website (www.jongenout.nl) en social media, maar ook met drukwerk wordt de aandacht getrokken. Op
verzoek hangen er posters op A3 formaat bij scholen, PIP en het Gespecialiseerd Maatschappelijk Werk.
Jong&Out heeft een eigen app groep, na de activiteiten kun je hier nalezen dat jongeren het (vaak) een leuke
meeting vinden, ze actief blijven in de app -roep en nog
Doorpraten over wat ze beleefd hebben.
4.2.2 Be You Café
Doel(groep)
Be You Café draagt bij aan een veilige en ongedwongen omgeving voor LHBT-jongeren van 18 tot 26 jaar.
Activiteiten
Door middel van themafeesten komen verschillende onderwerpen aan bod die spelen in de jongeren LHBTcommunity. We creëren een grotere opkomst van jongeren betrokken bij COC Haaglanden. Be You Café vindt
plaats op elke eerste en derde
vrijdag van de maand in het Café
van COC Haaglanden.
Samenwerking
Met The Hang-Out 070 vindt
afstemming plaats, zodat de
evenementen aansluiten wanneer
er een Be You Café plaatsvindt.

29

Communicatie
Via de website van COC Haaglanden; Facebook en Instagram worden jongeren geworden. Er is toename in likes
en interactie. Er is het afgelopen jaar gebleken dat met flyeren en posters ophangen effect bereikt wordt.
Vanwege het grote bereik van Facebook zijn er meer mensen via Facebook bij Be You uitgekomen.

4.3 Ouderen
4.3.1. Ouderenbeleid
Doel(groep)
De werkgroep Ouderenbeleid richt zich op LHBT-ouderen vanaf 55 jaar. Oudere homoseksuele mannen,
lesbische vrouwen, biseksuelen en transgenders kunnen niet altijd hun leven vormgeven zoals zij dat wensen. D
Activiteiten
In 2015 vond een Roze Ouderencongres plaats. Aan de deelnemers zijn een aantal business cases voorgelegd
en zijn prioriteiten gesteld voor de nadere uitwerking hiervan. In 2016 heeft de werkgroep zich bezig gehouden
met de uitwerking van de resultaten en het opstellen van een plan van aanpak. Er vonden twee presentaties
plaats van deze business cases, één aan de Haagse Hogeschool en één in Zoetermeer.
Tour d’Amour
In het kader van de Maand van de Vitaliteit organiseerde COC
Haaglanden in samenwerking met de Haagse Hogeschool en de
gemeente De Haag de Tour d’Amour: aan de hand van het boek
‘Stormachtig Stil’, een boek met levensverhalen van roze ouderen, en
met hulp van schrijfster Eveline van der Putte werd deze middag
geprobeerd de kloof van taboes en onwetendheid te overbruggen
door de dialoog aan te gaan over seksuele diversiteit. Dit zowel met
(vrijwillige) medewerkers uit de zorg en hun bewoners, maar ook met
studenten, migranten- en welzijnsorganisaties, kerken en
ouderenbonden.
Naar aanleiding van deze bijeenkomst werd op de Haagse Hogeschool
het thema overgepakt door de vakgroepen verpleging en geriatrie.
Door het succesvol optreden van travestie cabaretière Victoria False
werden de studenten en docenten er op gewezen dat speciale
begeleiding van LHBT-senioren in verpleeghuizen dringend
noodzakelijk is en dat curriculum van beide vakgroepen daaraan moet
worden aangepast.
Empowerment Roze Ouderen
Tijdens de bijeenkomst ‘Empowerment Roze Ouderen’ die op 8 december in Zoetermeer plaatsvond, zijn
medewerkers van verschillende zorg- en welzijnsinstellingen in gesprek gegaan met elkaar: gemeentelijke
beleidsambtenaren, deskundigen op het gebied van wonen en zorg gericht op LHBT-ouderen. Het doel van de
bijeenkomst was na te gaan hoe de organisaties beter tegemoet kunnen komen aan woon- en zorgwensen van
‘roze’ Zoetermeerders.
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De presentatie in Zoetermeer slaagde als inventariseringsronde en kennismaking met vertegenwoordigers van
instellingen voor ouderenzorg, veel mensen bleken elkaar tot dan toe nooit ontmoet te hebben. Na afloop van
de bijeenkomst bleken zij bereid de onderlinge samenwerking in Zoetermeer e.o. te gaan continueren en
versterken.
Samenwerking
De werkgroep heeft in 2016 deelgenomen aan het gemeentelijk project ‘Senior Awards’, en een ‘brainstorm’
groepje Gemeentelijk Ouderenbeleid. Voorts zijn er presentaties en discussierondes in diverse openbare
bibliotheken gehouden met dertig deelnemers en zestig bezoekers. Er is samengewerkt met de vereniging
Groepswonen door Ouderen (GDO) en met de werkgroepen BeYou en Jong&Out van het COC Haaglanden.
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Communicatie
De communicatie verloopt voornamelijk via e-mailberichten middels een vaste verzendlijst van
geïnteresseerden.
Werkgroep
In 2016 heeft de werkgroep Ouderenbeleid 32 bijeenkomsten gehouden en komt op maandbasis twee tot drie
keer bijeen bij het COC Haaglanden en op andere locaties, bij leden thuis of in de stad.
4.3.2. Zilver
Zilveruitjes – elke eerste en derde zondag van de maand, voor en door roze ouderen en een ieder die zich bij
roze ouderen thuis voelt. Zilveruitjes bestaan uit verschillende activiteiten, zoals het vertonen van films,
kooroptredens, bezoek aan de Uitmarkt, een gezellige pub quiz of gewoon voor de gezelligheid met een hapje
en een drankje. Zilveruitjes vinden plaats in het COC Café met aansluitend een maaltijd. Het doel is het bieden
van sociale contacten en gezelligheid en het voorkomen van isolement van oudere mensen met roze
gevoelens.

4.4 International Social Club 2016
Doel(groep)
De werkgroep ‘International Social Club’ (ISC) wil een plek bieden voor de
internationaal georiënteerde LHBT’er in Den Haag en omstreken. Het wil een veilige
ontmoetingsplek zijn voor expats, vluchtelingen, migranten, buitenlandse studenten
en andere geïnteresseerden. De ISC organiseert uiteenlopende ontmoetingen en
events met als doel elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen of simpelweg
nieuwe vrienden te maken.

Activiteiten
Een groeiende groep van internationale bezoekers weten het COC Café
te vinden voor een gezellige avond met mooie versieringen, hapjes en
shotjes van een exotische mixdrankjes. Hoogtepunt in 2016 was de
Halloween-party, toen het COC Café in één middag werd omgetoverd
tot een griezelig geheel.
Het Thanksgiving Dinner in november vond in een intieme sfeer plaats
waar de vrijwilligers een eigen hapje meenamen en deelden met de
andere bezoekers van het Eetcafé.

Communicatie
Geïnteresseerden weten de facebookpagina van ISC te vinden, deze pagina heeft 208 likes.
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Werkgroep
In 2016 is het aantal vrijwilligers dat zich bezig houdt met het
plannen en voorbereiden van het maandelijkse event flink
uitgebreid.

4.5 OOXO!
COC Haaglanden en het
VTV (stichting Vrijetijdsvorming, Thuishulp en Vormingsactiviteiten)
hebben vijftien jaar geleden hun krachten gebundeld voor mensen met
een licht cognitieve beperking. Café OOXO! is toen ontstaan: een
ontmoetingsplaats voor LHBT’s met een licht verstandelijke beperking.
De bezoekers ontmoeten elkaar bij het COC Haaglanden, maar
organiseren ook activiteiten buiten de deur.

4.6 Vrijwilligers
De werkgroep vrijwilligers heeft als doel het ondersteunen van de vereniging bij het vinden en binden van
vrijwilligers. De middelen die zijn ontwikkeld zijn het zelfevaluatierapport “Vrijwillige Inzet Goed Geregeld”. De
hieruit voortgekomen evaluatiepunten zijn geïnventariseerd. Tevens zijn de coördinatoren van de werkgroepen
benaderd voor gegevens over de huidig actieve vrijwilligers en vacatures die zij nog hebben.

4.7 COC-café
Doel(groepen)
Het verenigingspand aan de Scheveningseveer 7 heeft een belangrijke functie in de emancipatie, integratie,
empowerment en sociale acceptatie van LHBT’s en biedt een veilige haven aan onze doelgroep. De vele
vrijwilligers van het COC-café faciliteren samen met de beheerder en de werkgroep ICT het gebruik van het
pand voor de meest uiteenlopende activiteiten. Op jaarbasis bezoeken ruim 6000 mensen het pand.
Activiteiten
Buiten de eigen werkgroepen weten diverse lhbt-gerelateerde organisaties en verenigingen de weg naar onze
vereniging te vinden. Filmavonden, zangkoorrepetities, wensouderbijeenkomsten, intervisiegesprekken,
bestuursvergaderingen, werkgroepbijeenkomsten, praatgroepen, salsalessen, trainingen, borrels en natuurlijk
de reguliere restaurant- en caféfunctie trekken een zeer divers publiek.
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COC-café
Elke woensdag, donderdag en vrijdag en daarnaast elke eerste en derde zondag van de maand is er een
gastvrije ontvangst door het team van de werkgroep COC-café. Gasten kunnen terecht voor een hapje, drankje
en een maaltijd. Een kleine groep van vaste bezoekers wordt steevast aangevuld met een grote groep wanneer
er een activiteit in huis plaatsvindt. Zo is er doorgaans een gemêleerd gezelschap van gasten aanwezig. Het café
wil steeds verrassend zijn voor haar bezoekers en daarmee een zo breed mogelijk publiek bereiken.
Buiten de openbare openstelling zijn de faciliteiten van de bar en het restaurant ook toegankelijk voor de
gebruikers van het pand, wanneer zij hun eigen bijeenkomsten hebben.
Een greep uit de werkgroepen die gebruik maken van het COC-café: BeYou, Jong&Out, Zilver, Ooxo,
International Social Club, Dare, Transgender Café en Voorlichting. LHBT-organisaties als Stichting Rainbow,
Orpheus, Haagse homozwemvereniging Plons, homomannenkoor Vox Rosa en vrouwenkoor De Heksenketel
De middagopenstelling genereert minder bezoekers dan verwacht, het Scheveningseveer kent weinig
bedrijvigheid en de inloop is daardoor gering. In de zomer zijn er wel toeristen, met aangepast terrasmeubilair
zal het mogelijk meer bezoekers te trekken.
Communicatie
De werkgroep COC-café zorgt voor publicatie van de activiteiten, de openingstijden en de menukaart via
Facebook, de website van COC Haaglanden en de website Gay Den Haag.
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