Hilversum Inclusief
voor LHBTI+
Zet jij je in voor een inclusief Hilversum?

hilversum.nl/regenboogstad

Hilversum Inclusief voor LHBTI+
Verbetert sociale acceptatie en veiligheid
Wij zijn leden van een werkgroep voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen,
transgender- en intersekse (LHBTI+) personen in de gemeente Hilversum, met de naam
Hilversum Inclusief. Samen met de gemeente Hilversum willen wij ervoor zorgen dat
LHBTI+ers zich veilig en geaccepteerd voelen in Hilversum. Daarvoor vragen we jouw hulp.
Het komt nog steeds voor dat LHBTIpersonen op school, op straat, op het werk,
in de zorg, in de sport en in hun eigen
sociale kring niet durven uit te komen op
hun seksuele voorkeur en daar willen wij als
werkgroep verandering in brengen.
Wat wij doen
Als werkgroep en de gemeente willen
wij betere voorlichting over LHBTI op
scholen, op het werk, buurthuizen (zoals
buurthuis de Geus), sportverenigingen en
verzorgingstehuizen. De gemeente heeft
hiervoor een beleidsplan opgesteld in
samenwerking met de werkgroep. Hierin
staan een aantal speerpunten benoemd.
Verder zetten wij ons in voor lokaal beleid.
Daarin wordt beschreven hoe de sociale
acceptatie en sociale veiligheid verbeterd
kan worden in Hilversum. De gemeente
heeft bovendien geld beschikbaar gesteld
en krijgen wij (financiële) hulp van het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (OCW).
Samenwerking
We werken niet alleen samen met de
gemeente Hilversum , maar hebben
contacten gelegd met diverse organisaties,
waaronder de “Roze in Blauw en het COC.
We zijn er nog “lang niet”. Er zijn nog
veel meer stappen te zetten om andere
organisaties te benaderen. En willen gebruik
maken met jouw sociale netwerk.

Bijeenkomsten
Vanaf vrijdag 1 maart 2019 komen wij om de
week op vrijdagmiddag samen in een ruimte
bij buurtcentrum De Geus (Geuzenweg
84 Hilversum) van 14 tot 17 uur. Hier is
iedereen welkom en kan je praten over jouw
problemen waar je tegen aanloopt, wat je
dwars zit en wat je leuk vindt om te delen.
Door middel van speciale vragen kunnen wij
proberen je te helpen of door te verwijzen
naar een geschikte persoon, die hierin
gespecialiseerd is , om je hierbij kan helpen.
Word lid
De werkgroep bestaat nu uit ongeveer 6
actieve leden. Op dit moment zijn wij nog
op zoek naar mensen uit de samenleving.
Inwoners van gemeente Hilversum (inclusief
Hilversumse Meent), die willen deelnemen
aan deze werkgroep Hilversum Inclusief.
Hoe meer personen in de werkgroep zitten
hoe beter het is en dat geeft ons een groter
bereik en een betere slagkracht.
Samen kunnen wij de plannen uitwerken,
die nu al in de steigers staan en zijn
omschreven in het beleidsplan van de
gemeente. Op vrijdagmiddag meedraaien
als gastvrouw of gastheer in het
wijkcentrum De Geus.
Voor meer informatie of aanmelden kunt u
mailen met inclusief@hilversum.nl. U kunt
hier uiteraard ook uw eigen ideeën, tips of
verbeterpunten melden.

Hilversum Inclusief voor LHBTI+
Verbetert sociale acceptatie en veiligheid
Hilversum Inclusief is een werkgroep voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen,
transgender- en intersekse personen (LHBTI+) in de gemeente Hilversum. Samen met de
gemeente willen wij ervoor zorgen dat LHBTI+ers zich veilig en geaccepteerd voelen in
Hilversum. Daarvoor vragen we jouw hulp.
Het komt nog steeds voor dat LHBTIpersonen in hun eigen sociale kring niet
uit durven te komen voor hun seksuele
voorkeur. Daar willen wij als werkgroep
verandering in brengen.
Wat wij doen
Samen willen we betere voorlichting over
LHBTI op scholen, werk, buurthuizen (zoals
buurthuis de Geus), sportverenigingen en
verzorgingstehuizen. De gemeente heeft
een beleidsplan opgesteld in samenwerking
met ons. We zetten ons in voor lokaal
beleid, verbetering van sociale acceptatie en
veiligheid in Hilversum. De gemeente stelt
geld beschikbaar en er is (financiële) hulp
van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (OCW).
Samenwerking
We werken niet alleen samen met de
Gemeente Hilversum, maar hebben contact
met diverse organisaties, waaronder ‘Roze
in Blauw’ en het ‘COC’. Maar we zijn er nog
lang niet, en we willen graag gebruik maken
van jouw sociale netwerk.
Bijeenkomsten
Vanaf vrijdag 1 maart 2019 zijn er om de
week op vrijdagmiddag bijeenkomsten in
buurtcentrum De Geus (Geuzenweg 84
Hilversum) van 14 tot 17 uur. Iedereen
is welkom en kan je praten over jouw
problemen, waar je tegen aanloopt, en

wat je leuk vindt om te delen. Door middel
van speciale vragen kunnen wij proberen
je te helpen of door te verwijzen naar een
geschikte persoon, die hierin gespecialiseerd
is, om je hierbij te helpen.

Word lid
Hilversum Inclusief is op zoek naar
inwoners van gemeente Hilversum
(inclusief Hilversumse Meent) die willen
deelnemen aan deze werkgroep. Hoe
meer personen in de werkgroep zitten
hoe beter. Dat geeft ons een groter
bereik en een betere slagkracht.
Samen kunnen we plannen uitwerken,
die zijn omschreven in het beleidsplan
van de gemeente. Op vrijdagmiddag
kun je ook meedraaien als gastvrouw of
gastheer in het wijkcentrum De Geus.
Voor meer informatie of aanmelden,
mail naar inclusief@hilversum.nl.
Je kunt hier uiteraard ook je eigen
ideeën, tips of verbeterpunten melden.

