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Gemeentelijk antidiscriminatiebeleid, inclusief seksuele
diversiteit
preventie - expertise - beleid
Súdwest Fryslân
door: COC Friesland en Tûmba, Kenniscentrum Discriminatie en Diversiteit
Sociale diversiteit verrijkt een samenleving, het geeft ruimte aan minderheden, het
verdiept de democratie. Het samengaan van culturele, religieuze, seksuele en
gender diversiteit speelt dagelijks in de samenleving. Het nieuws wordt erdoor
beheerst, maar ook interacties in het onderwijs of op de werkvloer gaan vaak over
deze onderwerpen en hoe hiermee om te gaan. Het doel is een samenleving te
creëren waar veilig, respectvol en prettig samengeleefd kan worden. Dat is niet altijd
makkelijk. Zo’n samenleving vraagt voortdurend onderhoud; het gaat niet
vanzelf. De komst van migranten, een diversiteit aan religies, het meer dan
voorheen openlijk divers zijn in seksuele voorkeur en gender, maakt
het vreedzaam samenleven complexer. Mondiale problemen zoals de oorlogen, de
terroristische aanslagen en de huidige pandemie beïnvloeden ook steeds vaker het
persoonlijke leven hier in Fryslân. In deze complexiteit een weg zien te vinden vraagt
om expertise en relevante netwerken voor professionals en burgers.
In Fryslân bieden COC Friesland en Tûmba deze expertise en netwerken.
Buurtagenten, wijkteams, docenten, professionals in zorg en welzijn kloppen bij
beide organisaties aan voor concrete ondersteuning en advies. Op deze manier
wordt voortdurend hard gewerkt aan preventie.

Preventie vanuit het voorliggend veld voorkomt tevens dat situaties escaleren en
dat meer intensieve gemeentelijke middelen ingezet moeten worden.
Bijvoorbeeld verzuim op werk of school, depressiviteit, pestgedrag, sociale
uitsluiting. Om die reden is inzet van COC Friesland en Tûmba ook van belang ter
ondersteuning van sociale wijk- en gebiedsteams, docenten en buurtagenten.
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COC Friesland en Tûmba vormen samen een sterke unieke combinatie. We werken
ruim 10 jaar intensief met elkaar samen, met name op het gebied van preventie en
educatie. Samen vormen we een laagdrempelige voorziening op het gebied
van antidiscriminatie (grondenbreed) en seksuele diversiteit. Beide
organisaties werken tevens intensief samen met politie en OM en zoeken steeds
meer samenwerking met andere organisaties zoals bijvoorbeeld een gezamenlijk
project met HANNN (www.hannn.eu ).
Het samengaan van culturele, religieuze, seksuele en gender diversiteit staat
symbool voor een samenleving waar mensenrechten gerespecteerd worden. Zo’n
samenleving vraagt voortdurend onderhoud; het gaat niet vanzelf. In Fryslân biedt
geen enkele andere organisatie wat COC Friesland en Tûmba samen te bieden
hebben aan ondersteuning voor burgers, expertise voor professionals en
preventieprojecten voor scholen en organisaties.
COC Friesland is een belangenbehartigingsorganisatie voor LHBT-ers, een term die
staat voor lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender mensen (0,6 fte).
Tûmba is het Friese Kenniscentrum Discriminatie en Diversiteit en vormt een
antidiscriminatievoorziening middels meldpunt, monitoring en preventie (3,2 fte).
Wat kunnen wij voor gemeente Súdwest betekenen?
• We signaleren een groeiende maatschappelijke urgentie op het gebied
van sociale cohesie, polarisering, antisemitisme, homodiscriminatie,
moslimdiscriminatie, pesten en uitsluiting. Tûmba en COC Friesland
bieden de gemeenten de infrastructuur en de concrete methodieken en
preventie.
• We signaleren bij professionals een behoefte aan een voorziening die direct
kan inspringen.
o Tûmba en COC Friesland kunnen snel, effectief en direct kennis en
interventie bieden.
• We signaleren bij scholen een grote behoefte aan lessen over de komst en
integratie van vluchtelingen. Tûmba en COC Friesland beschikken over een
aanbod waar veel vraag naar is.
• We signaleren dat jongeren onveiligheid ervaren en dat dit effect heeft op
hun emotionele en fysieke welzijn. Homoseksuele jongeren
doen bijvoorbeeld vaker een suïcidepoging dan heterojongeren (vijf keer
vaker dan heterojongeren). COC Friesland en Tûmba bieden preventie op
maat om een veilige sfeer op school te creëren voor LHBT-jongeren. Onder
andere middels het spel Wie van de drie, Homonologen, In de Huid van
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•

We signaleren dat de Rijksoverheid gemeenten expliciet verzoekt om meer
in te zetten op preventie en educatie op antidiscriminatie (Nationaal
Actieplan tegen Discriminatie, januari 2016). Tûmba en COC Friesland
beschikken over de expertise voor preventie en educatie.
• Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het eigen interne diversiteitsbeleid
waarbinnen antidiscriminatie een thema is. Tûmba en COC Friesland bieden
beleidsadvies en trainingen.
• Gemeenten kunnen voor dit aanbod van twee organisaties bij ons
terecht via één loket, één penvoerder.
De ervaring leert dat herhaling vooral bij jongeren sleutel tot succes is. Daarom is het
wenselijk om onze preventielessen op te nemen in het jaarlijks curriculum van
scholen. Zo waarborg je continuïteit en voorkom je dat dit thema ondergesneeuwd
wordt door al het andere aanbod.
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Financiering
De financiering kan via 2 manieren verlopen. Pakket A: Educatiepakket voor scholen
of Pakket B een constructie zoals bij de financiering van de WGA (voor het meldpunt)
per inwoner een x-bedrag.
Pakket A richt zicht vooral op scholen (Voortgezet en MBO). Voordeel focus op één
groep. Nadeel is dat je alleen afhankelijk bent van de medewerking van de scholen.
Pakket B is er voor alle inwoners en kan breder ingezet worden. Naast scholen kun je
per jaar bepalen of je de doelgroep buiten het onderwijs kunt bereiken; bijvoorbeeld
via jongerenwerkers of sportverenigingen en in de zorg, zowel instellingen als in
thuiszorg situaties.
Dit aanbod richt zich op de periode 2021 – 2025.
Pakket A Aanbod voor scholen

Preventie en educatie LHBTI+
(Regenbooggeld)
Preventie en educatie discriminatie alle
gronden

€20.000,-

€27.000,-

2 keer per jaar alle scholen
€47.000,-

Totaal

Pakket B Preventie gemeentebreed

€ per inwoner, per jaar

Preventie en educatie LHBT
Regenbooggeld
Preventie en educatie discriminatie alle gronden
Totaal

0,35
€ 0,57

Met vriendelijke groet,

Mirka Antolović
Directeur Tûmba

0,22

Cees van Baalen
Directeur COC Friesland

