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Je oren doen pijn als je hoort hoe vaak woorden als homo, lesbo, janet of gay nog gebruikt worden als 
scheldwoord. Zolang we die woorden als scheldwoorden gebruiken, wilt het zeggen dat het LHBT zijn nog niet als 
volledig oké gezien wordt. Waarom gebruiken we dit eigenlijk nog zo vaak? De meeste doen het uit gewoonte, 
omdat het constant gebruikt wordt en nemen het dus gewoon over. Dikwijls bedoelen ze het niet altijd slecht. Het 
kan nochtans echt kwetsend zijn, zeker bij iemand die nog niet uit de kast is. 

LHBT jongeren binnen het jeugdwerk. Wie kijkt er vandaag de dag nog raar van op? Niemand…, en tegelijk iedereen! 
LHBT’s voelen zich immers nog al te vaak anders, ook in de jeugdbeweging, jeugdhuis, kamp, speelpleinwerking of op 
school. Sociale aanvaarding door leeftijdsgenoten is nog steeds niet altijd evident. Wil je hen echter thuis laten 
voelen in het lokale jeugdwerk? Of wil je misschien deze groep jongeren ook lokaal bereiken als jeugdorganisatie? 
Dan zijn er een waaier aan mogelijkheden om lokaal aan de slag te gaan met het thema. 

Tentoonstelling jeugd  
Rainbow Solutions heeft haar eigen tentoonstelling rond jeugd. Deze tentoonstelling kan  in 
uw gemeentelijke faciliteiten geplaats worden waar we dieper ingaan op het thema LHBT en 
jeugd.  
 
Een convenant – charter. 
Een convenant- charter is een overeenkomst tussen verschillende partijen uit de jeugdsector 
(gemeente, jongerenwelzijn, jeugdwerkingen, jeugdbeleid) op lokaal niveau met afspraken 
waaraan deze partijen zich moeten houden. Convenanten worden vaak ingezet als reguliere 
middelen niet effectief blijken te zijn. 

Workshop over seksuele oriëntatie en genderdiversiteit voor de Beleidsverantwoordelijke 
in de gemeente en het jeugdwerk. 
Een workshop voor de jeugdraad of stakeholders rond het jeugdwerk in de gemeente. De workshop bestaat uit een 
eerste deel informatie over het thema en een tweede deel over het verankeren van een beleid als jeugdorganisatie. 

Interactiever workshops “Train de jeugdwerker”, Praktische workshop gericht op activiteiten te geven over het 
thema.  
Als begeleider bij een jeugdwerking kan je zelf het thema bespreekbaar maken en activiteiten organiseren die te 
maken hebben met seksuele oriëntatie en genderdiversiteit. Bij iedere leeftijdsgroep is een andere methode of 
invalshoek belangrijk. Tijdens deze training krijgen jeugdwerkers tools aangereikt om zelf met hun groep aan de slag 
te gaan. 

Creëren van lokale ontmoetingsinitiatieven  
Vandaag de dag is er nog steeds nood aan lokale ontmoetingsinitiatieven  voor LHBT jongeren. Jongeren hebben nog 
steeds de nood om in een veilige omgeving hun eerste ontmoetingen te hebben. We kunnen moeilijk toelaten dat de 
eerste ontmoetingen via het internet plaats vinden. Het internet is geen veilige ontmoetingsomgeving omdat LHBT-
jongeren extra kwetsbaar zijn.  

Prijsopgave:  

Het pakket voor Coming out day  rond het thema jeugd bestaat uit:  

• De tentoonstelling rond het thema jeugd.   

• Het opstellen van een charter voor uw gemeente rond LHBT en jeugd.  

• 1 workshop  

 

PRIJZEN ZIJN OP AANVRAAG. VRAAG EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE AAN VIA INFO@RAINBOWSOLUTIONS.BE  

TIP: Wanneer u denkt dat er te weinig interesse in uw gemeente is om een interactieve workshop te organiseren kan 

u steeds samenwerken met naburige gemeente of steden. Zo vergroot u het bereik van de workshop met de nodige 

deelnemers.  

 

Een gelijkaardige projecten ontwikkelde Rainbow Solutions voor de gemeente Brasschaat.  

Zorg ervoor dat LHBT 

jongeren zich thuis kunnen 

voelen in de gemeente. 
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