
 



De acceptatie van LHBT’s in ons land verbetert maar is nog lang niet op het gewenste 

niveau. Samen moeten we ervoor zorgen dat iedereen in ons land zich vrij voelt om zichzelf 

te zijn en lief te hebben. We staan voor een inclusieve samenleving waarin iedereen in 

vrijheid en gelijkwaardigheid zichzelf kan zijn en gelijke kansen krijgt. De PvdA ziet dan ook 

een rol weggelegd voor provincies om bij te dragen aan de acceptatie van LHBT’s.  

 

De regenboogprovincies hebben dezelfde ambitie als de regenboogsteden:  

 De sociale acceptatie van homoseksualiteit en transgenders neemt toe onder de 

gehele bevolking, met name onder jongeren, ouderen en in kringen waar dat nu nog 

taboe is;  

 De aanpak van vooroordelen, discriminatie, intimidatie en geweld tegen LHBT’s werpt 

vruchten af;  

 De LHBT’s weten zich gesteund en voelen zich veilig(er) en weerbaar(der) in het 

sociale domein op school, op straat, in de sport, op het werk, in de zorg en hun eigen 

sociale kring. 

 

De PvdA heeft daarvoor de volgende plannen:  

 

 Provincies worden lid van Workplace Pride  

Provincies stimuleren dat er binnen hun organisatie Workplace Pride netwerken 

worden opgezet. Workplace Pride is een overkoepelende stichting die streeft naar 

aanzienlijkere acceptatie van LHBT’s op de werkvloer en in de samenleving. De 

Workplace Pride-leden bestaan uit LHBT-werknemersnetwerken in grote 

multinationals en firma’s, de publieke sector en niet-overheidsinstellingen, evenals 

individuele ondernemers en studenten.  

 

 Diversiteit stimuleren 

Provincies stimuleren de regionale cultuur via subsidies. Wij pleiten ervoor dat 20% 

van deze subsidie wordt aangewend voor activiteiten die LHBT-acceptatie 

combineren met cultuur.  

Veel jonge sporters haken af omdat hun sportclub een onveilige plek is waar weinig 

tot geen begrip wordt getoond voor jongeren die niet aan de heteronorm voldoen. Bij 

de toekenning van sportsubsidies wordt ook meegewogen in welke mate een 

sportclub of sportinitiatief bijdraagt aan de vergroting van de LHBT-acceptatie op het 

sportveld. 

Daarnaast voelen veel oudere LHBT’s zich ongelukkig in het verzorgingshuis waar ze 

wonen. De provincie kan hierin iets betekenen door het project ‘de Roze loper’ voor 

LHBT-vriendelijke ouderenzorg te omarmen en waar mogelijk te ondersteunen.  

Het is belangrijk dat provincies in hun communicatie laten zien hoe divers de 

bevolking is en daarmee welke verschillende samenlevingsvormen vertegenwoordigd 

zijn in de provincie.  

Bedrijven die een actief LHBT/ diversiteitsbeleid voeren, hebben een streepje voor bij 

de aanbestedingen van de provincie. 

 

 

 

 



 Werken aan een veilige provincie 

LHBT's zijn vaker slachtoffer van intimidatie en discriminatie. Vaak komt die agressie 

tegen LHBT’s voort uit onbegrip en een gebrek aan acceptatie. Daarom is het zo 

belangrijk dat de acceptatie wordt vergroot via Workplace pride, voorlichting e.d. (zie 

hierboven). Echter, ook via “de harde kant” van veiligheid kan de provincie bijdragen. 

Het is van belang dat het OV veiliger wordt. Dat moet een onderdeel worden van de 

aanbesteding. Vooral tijdens uitgaansavonden moeten ook OV-bedrijven meer hun 

best doen om agressieve jongeren te weren uit het OV.  

 

LHBT-acceptatie uitdragen  

In alle provincies zijn er regenboogsteden. Deze steden willen LHBT-acceptatie 

vergroten en doen veel ervaring op met hun initiatieven en beleid. De provincies 

ondersteunen een actieve uitwisseling tussen de regenboogsteden en de niet-

regenboogsteden om zo best practices te delen en inspiratie op te doen.  

 

Onze bestuurders zullen zich de komende periode actief opstellen om LHBT-

acceptatie te stimuleren. Dat hoeft niet altijd met geld of subsidies gepaard te gaan. 

Dat kan door consequent aandacht te vragen voor echte LHBT-acceptatie vanuit de 

representatieve functie die je als politicus hebt.  
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