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Voorwoord
Het jaar 2020 was voor velen een moeizaam jaar omwille van de globale pandemie, maar bracht ook
opportuniteiten en kan gezien worden als een overgangsjaar. We moesten veel zaken opnieuw in vraag stellen
en zo ook ons werk reorganiseren. Toch slaagden we er samen in om ook in 2020 een gelijkekansenwerking uit
te bouwen. Je leest er alles over in dit jaarverslag.
Dit document heeft ook een dubbele doelstelling. Het dient ter inspiratie voor de regenbooghuizen, de
verenigingen en çavaria. Het bundelt wat er in 2020 gebeurd is op vlak van de regionale gelijke
kansenwerking. Met dit document willen we ideeën delen én elkaar inspireren!
Anderzijds is dit een bijlage bij onze rapportage naar de Vlaamse overheid toe: het geeft een overzicht aan team
Gelijke Kansen over wat er exact met de voorziene middelen gerealiseerd werd. Ons doel is om de realisaties
weer te geven, maar ook om een beeld te schetsen van wat goed ging, wat minder goed ging, en waar we de
komende jaren meer/minder/anders op willen inzetten.
Tot slot zijn er op het einde nog enkele bijlages. Die bevatten informatie die we graag delen, maar die we
omwille van de leesbaarheid uit het overzicht haalden.
Veel leesplezier!
West-Vlaams regenbooghuis
Casa Rosa (Regenbooghuis Oost-Vlaanderen)
Het Roze Huis-çavaria Antwerpen
UniQue (Regenbooghuis Vlaams-Brabant)
Regenbooghuis Limburg
Çavaria

Uitbouw van een regionale en thematische werking
Sinds 2009 is er een regenbooghuis in elke provincie. Het Roze Huis in Antwerpen (sinds 2000), Casa Rosa in Gent
(sinds 2000), het Regenbooghuis Limburg in Hasselt (sinds 2012; voordien Het Nieuwe Huis (2000), het
Regenbooghuis in Brussel (sinds 2000), het West-Vlaams Regenbooghuis in Oostende (sinds 2009) en UniQue –
Vlaams-Brabants regenbooghuis in Leuven (sinds 2009). De regenbooghuizen namen gaandeweg een
belangrijkere positie in wat betreft de lokale en regionale werking.
In 2017 kwam er een belangrijke wijziging in de structuur van de beweging. Door het afschaffen van de provinciale
middelen voor welzijn, cultuur en gelijke kansen, werd samen met çavaria ondersteuning gevraagd bij de Vlaamse
minister voor Gelijke Kansen om een regionale gelijkekansenwerking te kunnen blijven voeren. Als regionale
partners kunnen de huizen inspelen op de specifieke regionale context. De aanwezigheid van een huis, zorgt
ervoor dat er een regionaal aanspreekpunt is, zowel voor de holebi-, transgender en intersekse community, als
voor middenveldorganisaties en overheden.
De rol van de regionale koepels werd in 2017 ook statutair bekrachtigd. Elk regenbooghuis duidt sindsdien twee
bestuurders aan die zetelen in de Raad van Bestuur van çavaria vzw, om zo te komen tot meer afstemming tussen
de verschillende partners en zodat zij mee het beleid en de financiering kunnen bepalen.
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1. Gemeentelijk regenboogbeleid

Het implementeren van een gemeentelijk regenboogbeleid is een structurele manier om de gelijke kansen van
holebi’s, transgender- en intersekse personen te stimuleren. De regionale huizen streefden naar een dergelijk
beleid op twee manieren: enerzijds sensibiliseerden ze via de IDAHOT1-campagne alle gemeentebesturen om stil
te staan bij hun regenboogbeleid en de uitstraling die ze hebben naar hun burgers. Anderzijds zorgden ze voor
extra overleg met en ondersteuning van die gemeentebesturen die zich engageerden voor het realiseren van
een meer inclusief beleid binnen hun gemeente (vb. implementeren van genderneutrale taal en het wegwerken
van administratieve ongelijkheid, opleidingen voor gemeente- en OCMW-personeel…). Dat deden ze,
vertrekkende vanuit het inhoudelijk werk dat çavaria realiseert i.v.m. lokale besturen. Voor meer specifieke
vorming en begeleiding werd doorverwezen naar het aanbod van KLIQ.

In 2020 analyseerden we de data die in 2019 opgevraagd werden bij de gemeenten. We maakten een indeling
van de gemeenten op basis van de mate waarin ze bezig waren met een gemeentelijk regenboogbeleid (zie ook
https://www.stemmen2018.be/). Op basis hiervan ontwikkelden we per regio een strategie op maat om
gemeenten gericht te bereiken en ondersteunen in hun beleid (vb. investeren in een regenboognetwerk, eerder
richten op centrumgemeenten, eerder richten op ‘startende’ gemeenten…).

Doelstelling

Indicator

Concreet

Inspanningsverbintenis: we gaan in
gesprek met alle Vlaamse
gemeentes om hen te overtuigen
om in te tekenen op de actie en de
regenboogvlag te hijsen tijdens de
Internationale dag tegen holebi- en
transfobie.

Inspanningsverbintenis: de maanden
voorafgaand aan de IDAHOTcampagne gaan we in gesprek met
alle Vlaamse gemeentes om hen te
overtuigen om in te tekenen op de
actie en de regenboogvlag te hijsen
tijdens de Internationale dag tegen
holebi- en transfobie.

Overzicht van de gemeentes,
data van contactname, mate
van deelname aan de actie +
bij weigering datum en
verslag van het gesprek.

Output: 98% van de gemeentes
neemt deel. Met de weigeraars wordt
een gesprek aangegaan.
Strategie ontwikkelen om lokale
besturen te ondersteunen bij het
voeren van een lokaal
regenboogbeleid.

Één analyse en screening van alle
gemeenten per regio en ontwikkelen
van een strategie om gemeenten
gericht te bereiken.

In het kader van IDAHOT en de vlaggenactie
werden de lokale besturen verschillende malen
gecontacteerd door het lokaal regenbooghuis,
hieronder een overzicht.

1

Internationale Dag tegen Holebi- en Transfobie

Één strategisch document
per regio.







In Vlaams-Brabant werden alle gemeenten gecontacteerd per brief op 16 maart 2020 en telefonisch
gecontacteerd tussen 27 april en 12 mei 2020.
In Limburg werd de eerste brief per mail verstuurd op 1 april 2020. Uiteindelijk waren alle Limburgse
steden en gemeenten op 6 mei geregistreerd.
In Antwerpen kreeg men op woensdag 18 maart de eerste mail, op 9/4 kreeg men de tweede mail.
Voor West-Vlaanderen werd de eerste brief per mail verstuurd op 1 april 2020. De tweede mailing werd
verstuurd op 24/4 en 1de belronde op 28/4 en 29/4 met uiteindelijk een tweede belronde op 6/5.
In Oost-Vlaanderen kregen alle steden en gemeenten een mail op 5 april 2020, overige steden en
gemeenten werden opnieuw gebeld tot ze registreerden met een herinneringsmail op 28 april. De
belronde ging door tussen 5 en 11 mei.

In 2020 waren er geen weigeraars en hingen 100% van de lokale besturen een regenboogvlag uit.
Ondertussen ontwikkelden de regenbooghuizen een strategie om lokale besturen beter te kunnen
ondersteunen. Elke regio deed zelf research op basis van de gegevens van de vlaggenactie 2019. Voor de analyse
werden de gemeentes opnieuw gecontacteerd en werden de antwoorden die zij op idahot.be gaven
geverifieerd. Alles werd teruggekoppeld naar de desbetreffende gemeenten/steden en resulteerde in de
lancering van een grondige analyse over het lokaal LGBTI-beleid in Vlaanderen op 11 december 2020. Het
integraal rapport kan je nalezen via https://kliqvzw.be/analyse-lokaal-vlaamse-regenboogbeleid
Hiermee gaan we in 2021 aan de slag om langs te gaan bij verschillende lokale besturen en om hen te overtuigen
een regenboognetwerk op te starten. Indien nodig bieden we specifieke SOGIESC expertise aan via KLIQ vzw.
Eind 2021 doen we een check-up om de voortgang te kunnen monitoren.

2. Lokale en regionale instellingen ondersteunen bij het realiseren van een
genderinclusieve werking

Niet enkel de lokale besturen zijn partners waarmee we wensten samen te werken in het realiseren van een
regenboogvriendelijk klimaat in Vlaanderen. Ook samen met culturele, sociale, educatieve… instellingen wilden
we zorgen voor veranderingen ten voordele van holebi’s, transgender en intersekse personen in Vlaanderen.
Hierbij dachten we aan scholen, musea, toneelhuizen, zorgvoorzieningen, enzoverder.
Bovendien beoogden we hier een effect mee op twee domeinen: het bevorderde niet enkel het algemeen
welbevinden van holebi’s, transgender maar het had ook een sensibiliserende rol naar anderen toe, zoals bv.
een ticketing-service waar de keuzes niet enkel beperkt zijn tot ‘meneer’ en ‘mevrouw’, of een genderneutraal
toilet in een museum. In 2019 werd een omgevingsanalyse gemaakt. In 2020 werkten we hier op verder.

Doelstelling
Lokale en regionale (culturele,
educatieve, sociale…) instellingen
ondersteunen bij het realiseren van
een genderinclusieve werking.

Indicator
Minstens één lokale of regionale
instellingen per regio voert een
aanpassing door in hun werking.

Concreet
Overzicht van de instellingen en
doorgevoerde aanpassingen.

Hieronder een overzicht van de instellingen en doorgevoerde aanpassingen:



Het Regenbooghuis Limburg
In Limburg werd er in overleg met het CAW gemeenschappelijke doelen neergeschreven die ervoor
moesten zorgen dat CAW Limburg een ‘volwaardig infopunt’ werd met vragen rondom gender.
Daarnaast werden er in Limburg op regelmatige basis vacatures gecheckt van steden, gemeenten en
instanties in de Jobat bijlage van Het Belang van Limburg. Indien er in vacatures bij aanwerving de
toevoeging m/v werd gepubliceerd, werd er contact opgenomen met de vraag om een x toe te voegen,
of dit in zijn geheel weg te laten. Zo paste onder andere de gemeente Borgloon en de provincie Limburg
hun vacatures aan.



West-Vlaams Regenbooghuis
Het huis had contact met CC De Grote Post. Zij
hebben hun ticketregistratie aangepast zodat die
genderinclusief is (zie foto onderaan). Daarnaast
nam het huis contact op met 20 andere
instellingen (o.a. concertgebouw Brugge, Kursaal
Oostende ...) en kregen ze in 2020 reeds
bevestiging van 4AD Diksmuide over het inrichten
van genderinclusieve toiletten.



Het Roze Huis
Het huis in Antwerpen nam contact op met cultuurcentrum de Roma om te praten over
genderinclusieve toiletten. Naar aanleiding van verschillende gesprekken voerden ook zij
genderinclusieve toiletten in (zie foto onderaan).



Casa Rosa
In Oost-Vlaanderen nam het regenbooghuis Casa Rosa contact op met Amnesty International, Intal,
VZW Jong, IN-Gent vzw. Het huis bekeek waar een eventuele aanpassing en/of samenwerking mogelijk
was. Zo was Casa Rosa een actieve partner van de stad Gent. In 2020 gaven ze adviesverlening op hun
beleidsnota's (meerjarenplanning) en advies over de infrastructuur van onderwijsgebouwen
(genderinclusief sanitair, omkleedruimten, etc).



UniQue
In Vlaams-Brabant keken ze vooral richting UCLL, maar ze slaagden er niet meteen in om aanpassingen
te laten doorvoeren, mede door covid-19. Er werden wel een reeks aanbevelingen overhandigd aan de
UCLL. Het huis gaat dit uiteraard wel verder opvolgen in 2021 met de lokale werkgroep politiek

3. Zichtbare lokale en regionale aanwezigheid
a.

Regenbooghuizen

De vijf regenbooghuizen hadden een sterke meerwaarde op vlak van lokale en regionale aanwezigheid, en dit
zowel naar de achterban als naar potentiële partners toe. Het feit dat men nooit verder moest reizen dan de
provinciegrenzen om een regenbooghuis te bereiken, is een sterkte. Bovendien was elk regenbooghuis
herkenbaar in het straatbeeld, waardoor ze ook een bewustmakende functie opnamen. Hier hebben we verder
op ingezet.

Doelstelling
Zichtbaarheid creëren door aanwezigheid
van regionale huizen.

Indicator
Vijf regionale
regenbooghuizen.

Concreet
Overzicht van contactgegevens +
foto van de regenbooghuizen.

Elke provincie heeft een centraal gelegen regenbooghuis dat voor extra zichtbaarheid zorgt. De adressen zijn de
volgende:
●
●
●

●
●

Regenbooghuis Limburg: Meldertstraat 38, 3500 Hasselt
Casa Rosa, Regenbooghuis Oost-Vlaanderen: Kammerstraat 22, 9000 Gent
Rebus, Regenbooghuis West-Vlaanderen: Torhoutsesteenweg 123, 8400 Oostende
○ Rebus werkt vanaf 2020 ook één dag per week in Brugge, in de Speelmanskapel (een locatie
van het CGSO).
○ Het huis in Oostende verhuisde in 2020 ook van de Torhoutsesteenweg 123 naar het stadhuis.
Het Roze Huis – çavaria Antwerpen: Draakplaats 1, 2018 Antwerpen
Holebihuis Vlaams-Brabant: Diestsesteenweg 24, 3010 Leuven
○

UniQue Regenbooghuis Vlaams-Brabant (naamswijziging) Diestsesteenweg 24 - 3010 Leuven

Casa Rosa

Regenbooghuis
W-Vl

Regenbooghuis
Limburg

Holebihuis Vlaams-Brabant

Het Roze Huis

b.

Zichtbaarheid lokale holebi-, transgender en intersekse verenigingen

De regenbooghuizen speelden een rol bij de bekendmaking van verenigingen naar hun doelgroep toe. Dat deden
ze via verschillende gelegenheden, zowel in het huis zelf als bij evenementen op andere locaties. Ook voorzagen
ze een zichtbare plek op hun website voor informatie over en contactgegevens van de verenigingen.

Doelstelling
Blijvend inzetten op
de zichtbaarheid van
lokale holebi-,
transgender en
intersekse
verenigingen.

Indicator
De regenbooghuizen garanderen een continue
zichtbaarheid van de lokale holebi-, transgender en
intersekse verenigingen via hun website en via een folder
(hetzij met een oplijsting van de verenigingen, hetzij met
een link naar meer info) die beschikbaar is in het huis en
bij externe gelegenheden.

Concreet
Webpagina, folder,
oplijsting van
gelegenheden waar de
folder beschikbaar
is/was.

Hieronder een overzicht van de websites van de huizen en ook een oplijsting van de gelegenheden waar de
folders van de huizen beschikbaar zijn/waren:


Regenbooghuis Limburg
Link van de website: www.regenbooghuislimburg.be (zie foto onderaan).
In Limburg werd er door het regenbooghuis van zondag 1 maart tot en met zondag 26 april 2020 elke
week een vereniging in de kijker gezet door middel van een infofilmpje. Bv:
https://www.facebook.com/watch/?v=1073871676311668
Op 5 maart 2020 werd er door het Regenbooghuis Limburg een infotafel geïnstalleerd bij de stad Peer

tijdens de vertoning van de film Girl. Het huis gaf ook een presentatie aan de jeugddienst van Kinrooi,
Maaseik en Dilsen-Stokkem waarbij ze de infomap Eerste hulp bij een holebi- en transgenderbeleid aan
elke gemeente gaven.
Daarnaast stopte de vereniging De Madam uiteindelijk na 40 jaar. Hierover verscheen een uitgebreid
artikel in Het Belang van Limburg (zie foto onderaan). Daarin kwam tevens een oproep aan
geïnteresseerden om mee te denken over een nieuwe vrouwenvereniging.
Ook was er in Leuven op 6 juni 2020 een digitale deelname aan het wereldfeest van de stad Leuven. Het
Regenbooghuis Limburg stelde hier de verbondenheidsactie van Gays! en Friends Leuven voor (zie
affiche onderaan).



Casa Rosa
Link van de website: www.casarosa.be (zie foto onderaan).

Bij Casa Rosa werden de folders verspreid op externe activiteit van Belmundo, in het begin van
2020. Door covid-19 gingen helaas de Gentse feesten niet door waardoor een uitgelezen
gelegenheid voor zichtbaarheid verloren ging.


Het West-Vlaams Regenbooghuis
Link van de website: www.rebuswvl.be (zie foto onderaan).
Naast de algemene vermelding via de websites waren er voor het huis ook andere gelegenheden om de
zichtbaarheid te verhogen. Zo vernoemde het regenbooghuis regelmatig hun verenigingen op social
media en gaf regelmatig een update over de maatregelen die werden genomen in het kader van Covid19, zoals je hieronder kan zien (zie foto onderaan).
Daarnaast werd hun folder verspreid op de nieuwjaarsreceptie op 31 januari 2020 in ’t Bosjoenk te
Oostende en op de Valentijnspraatcafé op 14/02 in Brugge @ the Pub.



UniQue
Link van de website: https://www.unique-rbh.be/ (zie foto onderaan).
In de provincie Vlaams-Brabant had het regenbooghuis een nieuwjaarsreceptie met de

bekendmaking van de nieuwe naam, UniQue, dat gebeurde op zondag 19 januari 2020 in GC De
Bosstraat te Wilsele. Het gebeurde met de aanwezigheid van de burgemeester van Leuven, de
respectievelijke schepenen van gelijke kansen, diversiteit en cultuur en personeel van de dienst
gelijke kansen.
Tijdens de start van de corona-crisis werd er ook een verbondenheidsactie van Gays! & Friends
Leuven gelanceerd met een ‘challenge’ tegen homo- en transfobie in samenwerking met UniQue.
De oproep werd verspreid met een YouTube filmpje en luidde als volgt: Deel de digitale
regenboogvlag op jouw tijdlijn met de #jouwgemeente #IDAHOT
#IEDEREENVERBONDENMETELKAAR #GIFLeuven #UniQue.
(https://www.youtube.com/watch?v=xCvUYk1s-AQ&feature=youtu.be ) (Zie foto’s onderaan).


Het Roze Huis
Link van de website: www.hetrozehuis.be (zie foto onderaan).

Tijdens het nieuwjaarsfeest in Antwerpen werden er op 4 januari 2020 flyers verspreid, waar een

oplijsting op stond van de verenigingen en er werd een compilatie op sociale media gemaakt over
hoe de verenigingen actief bleven tijdens de coronacrisis.
Het Roze Huis maakte ook een video in het kader van haar 25 jarig bestaan. Vijf vrijwilligers van de
verenigingen werden in de kijker gezet. De video´s werden afzonderlijk via Instagram en Facebook
verspreid (https://www.instagram.com/hetrozehuisantwerpen/).
Ook besteedde het huis tijdens de corona-crisis extra aandacht aan hun verenigingen, dat deden
ze door thuiswerkfoto’s van hen te delen of screenshots van online vergaderingen of
praatavonden te delen.

c.

Lokale en regionale sensibiliserende acties organiseren

We hebben ingezet op sensibiliserende acties om de thema’s waar we rond werken onder de aandacht te
brengen van het grote publiek. Het was mooi om te zien dat dit ook verbindend werkte voor mensen binnen de
doelgroep zelf en mensen versterkt. Dat waren ofwel volledig lokale of regionale acties, ofwel deelnames aan
Vlaamse acties die een lokale of regionale invulling kregen.

Doelstelling
Lokale en regionale
sensibiliserende acties
organiseren.

Indicator
We organiseren tien
sensibiliserende acties in
Vlaanderen. Dat zijn ofwel
volledig lokale of regionale
acties, ofwel Vlaamse acties die
een lokale of regionale invulling
krijgen.

Concreet
 Titel, doelstelling en datum van de actie
 Promo van de actie
 Foto/beeld van de actie
 Geschatte aantal bereikte personen of
exacte aantal deelnemers

Er werden in 2020 heel wat acties georganiseerd, dit vaak op een alternatieve wijze door de pandemie. Helaas
moesten de regenbooghuizen in 2020 ook heel wat zaken annuleren wegens Covid-19.
Hieronder vind je een overzicht van de gevoerde acties die in 2020 wel zijn doorgegaan, geordend per huis:



Het Roze Huis
Bi my Valentine werd georganiseerd in de verschillende regio’s op 14 februari 2020 met een groot
bereik in bijvoorbeeld Antwerpen namelijk 6500 mensen op sociale media (zie foto onderaan).
Het huis in Antwerpen organiseerde ook een warme eindejaarsactie naar verenigingen, werkgroepen
en vrijwilligers toe. Vrijwilligers kregen een regenboogmondmasker thuis gestuurd met een kaartje
waarop een warme boodschap stond. De verenigingen ontvingen een doos pralines met zo een zelfde
kaartje.



West-Vlaams Regenbooghuis
Het huis postte een compilatiefilmpje over de IDAHOT 2020. Er waren uiteindelijk 2.200 weergaven,
6.494 bereikte mensen, 333 betrokkenheidsacties en het is 17x gedeeld (zie foto onderaan).
Op 1 december 2020 deelde het huis voor de Wereld Aids Dag 1200 kerststerren uit aan de Brugse
bevolking, toevallige passanten en aan het AZ Sint-Lucas (zie de twee foto’s onderaan).
Ook werd er in West-Vlaanderen postkaartjes verspreid bij verschillende organisaties, namelijk in
Oostende (lijst in bijlage 1).
Daarnaast werd er Bivial Pursuit gespeeld (zie foto onderaan); een gezelschapsspel vertaald en voor het
eerst op het praatcafé in Brugge gespeeld op 14 februari 2020. Dat praatcafé stond ook volledig in het
teken van Bi My Valentine, met info rond biseksualiteit, bivial pursuit spel ... Qua bereik in WestVlaanderen via sociale media posts hadden ze via facebook met alle posts samen: 1077,
betrokkenheidsacties: 136 - Instagram: 151 bereikte accounts waarvan 11% het West-Vlaams
regenbooghuis nog niet volgde, en 20 betrokkenheidsacties.



Casa Rosa
Het huis in Antwerpen lanceerde een sensibiliserende actie genaamd 'IDAHOT in uw Kot' in de maand
mei.



UniQue
Het huis in Vlaams-Brabant postte, zoals een aantal andere regenbooghuizen, op 14 februari 2020 een
afbeelding om de actie Bimyvalentine te steunen. De afbeelding bereikte 524 mensen en had 50
betrokkenheid (zie foto onderaan).
UniQue postte ook op 8 maart 2020 een tekst van de website www.loesje.org. Dat deden ze op
vrouwendag, ze postte het op hun Facebook (zie tekst onderaan).
Op 31 maart 2020 postte het huis een afbeelding op hun Facebookpagina om steun te betuigen aan de
transgemeenschap. Het was die dag Transgender day of Visibility (zie afbeelding onderaan).
Er was ook een verbondenheidsactie bij UniQue: tijdens de start van de corona-crisis werd er een
verbondenheidsactie van Gays! & Friends Leuven gelanceerd met een ‘challenge’ tegen homo- en
transfobie in samenwerking met UniQue dus. De oproep werd verspreid met een YouTube filmpje en
luidde als volgt: ‘Deel de digitale regenboogvlag op jouw tijdlijn met de #jouwgemeente #IDAHOT
#IEDEREENVERBONDENMETELKAAR #GIFLeuven #UniQue.’ Bekijk het filmpje via deze link:
https://www.youtube.com/watch?v=xCvUYk1s-AQ&feature=youtu.be

Op de webpagina van UniQue staat een verwijzing naar de onthaalwerkingen van het huis en de
groepen. Ook staat er op hun webpagina een link naar Lumi.
UniQue lanceerde half mei 2020 een affiche over het psychologisch welzijn (zie affiche onderaan).
I.v.m. de affiche stuurde het huis in Vlaams-Brabant een begeleidende brief op naar de verschillende
colleges van burgemeesters en schepenen en tal van andere instellingen van de sociale kaart (caw,
psychologen) met de vraag de affiche over het psychologisch welzijn op te hangen op openbare
plaatsen. Unique verwees hierbij ook naar het rapport van çavaria, over de psychologische impact van
de Corona-crisis bij LGBTI+-personen. De richtdatum was De Werelddag van Geestelijke Gezondheid op
10 oktober of de Coming Out day op 11 oktober. De affiche had uiteindelijk een bereik van 1533
mensen en 148 betrokkenheid op hun Facebookpagina.
Daarnaast lanceerde het huis is Vlaams-Brabant voor de Wereld Aidsdag een Facebookactie waarbij
personen hun profielfoto konden instellen met een rood lintje als teken van solidariteit. De post voor de
Gacebookactie bereikte 310 mensen op Facebook en 42 betrokkenheid (zie afbeelding onderaan).
Uiteraard postte het huis nog een aantal afbeelding op hun Facebookpagina, zo postte ze op 3
december 2020 een afbeelding over de internationale dag voor mensen met een beperking. Op die
manier lieten ze zien dat ze als Vlaams-Brabants regenbooghuis actief werkte aan een toegankelijkere
werking voor personen met een fysieke en/of verstandelijke beperking. De post bereikte 502 mensen
en 46 betrokkenheid (zie afbeelding onderaan).
Ook postte ze op 26 oktober 2020 een afbeelding omdat het die dag de Intersekse dag was. Die post
bereikte dan weer 607 mensen en 47 betrokkenen (zie afbeelding onderaan).
Hieronder staat een omschrijving die bij de Facebookpost stond:
‘De I in LGBTQIA+ staat voor Interessant, Integer en In sync! En verder ook voor Intersekse – 26 oktober
is de internationale solidariteitsdag voor iedereen die geboren is met een variatie in de
geslachtskenmerken. Heel dikwijls worden hun fundamentele rechten al op jonge leeftijd geschonden,
omdat er ook daarrond heel strikte en beperkende (medische) normen bestaan. Hoe hoort een vrouw
of een man eruit te zien? Vandaag zeggen we: Weg ermee! Iedereen heeft recht op fysieke integriteit!’
Op 20 November 2020 postte UniQue een afbeelding omdat het die dag de Transgender Day of
Remembrance was. Op deze dag werd er stilgestaan bij de honderden mensen die zijn vermoord als
gevolg van transfobie en er werd op die dag aandacht gevraagd voor het geweld tegen transgenders.
De afbeelding bereikte 260 mensen en had 22 betrokkenheid (zie foto onderaan).



Het regenbooghuis Limburg
Net zoals een aantal andere huizen postte het Regenbooghuis Limburg op 14 februari 2020 de foto op
hun Facebook voor de actie Bimyvalentine te steunen (zie afbeelding onderaan).
Daarnaast postte het huis op 31 maart 2020 een afbeelding om steun te betuigen aan de
transgemeenschap (zie afbeelding onderaan).
Het huis in Limburg lanceerde de wedstrijd Creëer je eigen digitale regenboogvlag, rondom de IDAHOT.
Er werd aan mensen gevraagd om met spullen in en om het huis een regenboogvlag te maken. Er kon
gestemd worden op de leukste creatie. Uiteindelijk heeft Het Regenbooghuis Limburg de creaties
uitgeprint en aan het raam van het Regenbooghuis gehangen (zie foto onderaan).
Ook bracht het huis op 10 september 2020 de aandacht naar de Suïcide Preventie Dag door een spotify
playlist te delen.
Iets later in die maand, 23 september, postte ze een Facebook- en Instagrampost over Bisexuality Day
(zie afbeelding onderaan).
Vervolgens lanceerde het Regenbooghuis Limburg op 1 november een oproep om digitaal een kaartje
te schrijven voor 1386 bewoners van negen rusthuizen in zes Limburgse steden en gemeenten. De
kaartjes werden in het Regenbooghuis fysiek geschreven en bewaard in grote linten. De kaartjes waren
rood als symbool voor de Wereld Aids Dag. Doorheen de maand postte het huis elke week een filmpje
waarin een bekende Limburger het belang van Wereld Aids Dag uitlegde. Op 1 december waren er in
totaal 1415 kaartjes geschreven. Die werden in het weekend van 5 en 6 december rondgebracht naar
alle woonzorgcentra. In de maand november hadden ze op Facebook een bereik van 19.123 mensen
(+160%), een betrokkenheid van 2952 mensen bij berichten (+14%) en 49 nieuwe vind-ik-leuks op de
pagina (+96%). De actie kwam op Radio 2 en in diverse kranten, zowel vooraf als achteraf.
Het Regenbooghuis Limburg lanceerde ook de actie genaamd The Rainbow challenge: voor deze actie
hadden twee vrijwilligers twee collages gemaakt in de vorm van een regenboogvlag, met plekken in een
bepaalde wijk in Hasselt en plekken langs de binnenring in het centrum. Hasselaren werden uitgedaagd
om deze plekken te herkennen, een selfie te maken voor deze objecten en deze foto's te plaatsen op
Facebook en/of Instagram, met een tag naar Het Regenbooghuis Limburg. Het huis wilde in de tijden
van de coronamaatregelen niet alleen de mensen een frisse neus laten halen, maar tevens de
zichtbaarheid van Regenbooghuis Limburg vergroten, en ook de bewustwording rond het
regenboogthema vergroten én de brede samenleving met de regenbooggemeenschap verbinden.



Algemeen: 40 verschillende gemeentes deelden de digitale regenboogvlag. Ze deden dat om op die
manier de boodschap van de IDAHOT te verspreiden (zie onderstaande afbeelding waar op staat welke
gemeentes de digitale regenboogvlag deelde.)



Helaas konden er een aantal activiteiten niet doorgegaan dankzij COVID, hieronder een oplijsting van de
activiteiten die niet zijn kunnen doorgaan:
- Een betoging tegen racisme die gepland stond voor het Roze Huis kon niet doorgaan wegens het
samenscholingsverbod.
- Autoloze zondag met een infostand te Leuven 27 september en/of Asse, Vilvoorde, Ternat,
Liedekerke. En ook een infostand plaatsten bij het Filmfestival (Vlaams-Brabant) kon niet doorgaan
omdat het Filmfestival niet door ging.

d.

Samen met partners complementaire streekgebonden infopunten realiseren

In 2018 werd een netwerk van streekgebonden infopunten uitgebouwd. Holebi-, transgender en intersekse
personen konden zo in hun eigen streek terecht voor informatie en onthaal. In 2019 lag de focus op
kwaliteitsverbetering. In 2020 lag de focus op de bekendmaking van deze infopunten. Uit de evaluatie bleek
immers dat de infopunten nog te weinig gekend zijn bij de doelgroep. Hiernaast consolideerden we de
bestaande samenwerkingen en bleven we alert voor nieuwe samenwerkingen of mogelijkheden.

Doelstelling
Bekend maken van de
streekgebonden infopunten
bij de doelgroep.

Indicator
De streekgebonden infopunten zijn
gemakkelijk terug te vinden op de
websites van de regenbooghuizen.

Concreet
 De locaties van de infopunten
staan duidelijk op de websites
van de regenbooghuizen
vermeld.

Hieronder een overzicht van de locaties van de infopunten, geordend per huis:


West-Vlaams Regenbooghuis
De contactpunten van het huis staan duidelijk op hun website (zie foto en link naar de website:
https://www.rebuswvl.be/contact)



UniQue
De contactpunten van het huis staan niet op de huidige website, dat wordt voorzien op de nieuwe
website die in de loop van 2021 online komt. Je kan er wel de groepen sorteren per gemeente, zie link
naar de website: https://www.UniQue-rbh.be/werkingen/?fi1=0&fi2=0&fi3=0&fi4=a. Daarnaast staan
de contactpunten van UniQue in de nieuwe brochure van 2020. Dat is een speciale brochure van de
groepen van de regionale antenne West-Brabant (regio Halle-Vilvoorde).



Casa Rosa
Het huis in Oost-Vlaanderen heeft geen streekgebonden contactpunten.



Het Roze Huis
Het streekgebonden contactpunt/infopunt van Het Roze Huis is HLWM in Mechelen (zie link:
https://www.hlwm.be/wordpress/).



Het Regenbooghuis Limburg
Het contactpunt van het Regenbooghuis Limburg is HuisvandeMens. Daarnaast ging het huis in 2020 in
overleg met CAW, zij wilden ook een streekgebonden infopunt worden.



Het onderstaande is niet kunnen doorgaan door COVID:
UniQue wilde de regionale antenne Hageland ontwikkelen maar het is uiteindelijk niet gerealiseerd
door COVID.

4. Zichtbaarheid in de reguliere media

Als regenbooghuis was het belangrijk om zichtbaar aanwezig te zijn in de reguliere media. Enerzijds wilden we
hiermee een hand uit steken naar de doelgroep en partners, en tonen waar het huis mee bezig was. Anderzijds
was het ook belangrijk om mee de publieke opinie vorm te geven door in te spelen op de actualiteit in de vorm
van een persmededeling, een mediagenieke actie of het delen van opinies.

Doelstelling
Inspanningsverbintenis:
de regenbooghuizen zijn
zichtbaar aanwezig in de
reguliere media.

Indicator
Inspanningsverbintenis:
minstens tien keer in de
reguliere media vermeld
worden met eigen acties of
reacties op de actualiteit.

Concreet
 Overzicht van onderwerp, datum en
medium.
 Indien mogelijk een kopie van of link naar
het medium.

Hieronder een overzicht van waar en met welk onderwerp de huizen in de reguliere media kwamen, geordend per
huis:


Het Roze Huis
Op 30 Maart 2020 verscheen een personeelslid van Het Roze Huis bij First Date op de tv-post één, het
personeelslid sensibiliseerde over niet-binaire genderidentiteiten en biseksualiteit. Het programma had
652.295 kijkcijfers (zie foto van personeelslid onderaan).
Op 1 april 2020 daagde het huis in Antwerpen de andere regenbooghuizen uit, zie link naar het artikel:
https://gaylive.be/articleread.php?a=953&fbclid=IwAR0y5__S2DX4jXb5t0XPsCVzIR8a5tYeXAA8iTD8QhA38Tr005xJNFQlQzY.
Daarnaast werd op 6 juli 2020 het Queer Arts Festival opgepikt door Het Laatste Nieuws (zie foto
onderaan en zie link naar het artikel: https://www.hln.be/in-de-buurt/antwerpen/antwerp-queer-artsfestival-trekt-naar-de-studio-met-aandacht-voor-allerjongsten~a01c20ad/).
Het huis kwam weer in de media op 8 april 2020, toen kwam er een medewerker van Het Roze Huis aan
het woord in een magazine over LGBT+ activisme in corona tijd (zie link naar het artikel:
https://zizomag.be/longreads/over-activisme).



Casa Rosa
Casa Rosa kwam op 10 maart 2020 in de media omdat de vooraanstaande Cubaanse holebi-activiste
naar Gent kwam en toen ook heeft gesproken in Casa Rosa. Het artikel verscheen in Het Laatste Nieuws
(zie foto onderaan en zie link naar het artikel:https://www.hln.be/gent/vooraanstaande-cubaanseholebi-activiste-komt-naar-gent~a7078902/).
Het huis kwam ook in de media op 15 mei 2020, toen kwam het huis op AVS met hun IDAHOT actie (zie
link naar video van de

uitzending:https://www.youtube.com/watch?v=w40EmFsAhvo&feature=emb_logo).
Op diezelfde dag, 15 mei, werd het huis in Oost-Vlaanderen vernoemd in twee artikels i.v.m. het
nieuwe regenboogzebrapad in Gent. Namelijk op de vrt.be en in De Gensche Gazette (Zie foto onderaan
en zie de link naar het artikel op vrt.be en De Gensche Gazette:
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/05/15/gent-heeft-grootste-regenboogzebrapad-van-vlaanderen/
http://degenschegazette.be/2020/05/15/gent-krijgt-grootste-regenboogzebrapad-van-vlaanderen/).
Later in het jaar, op 24 oktober 2020, verscheen er een bericht op ‘Beout.be' i.f.v. projectmaand rond
weerbaarheid en veerkracht (zie foto onderaan en link naar het
artikel:https://www.beout.be/2020/10/24/casa-rosa-zet-november-in-het-teken-van-veerkracht-enweerbaarheid-met-themamaand-bounce-up/).



Het West-Vlaams Regenbooghuis
Het West-Vlaams Regenbooghuis stond op 17 februari 2020 in de krant met hun nieuwjaarsreceptie,
toen had het huis nog de naam Rebus (zie foto onderaan).
Het huis stond ook op 12 februari 2020 in Het Laatste Nieuws, De Krant Van West-Vlaanderen en Het
Nieuws Vandaag. De titel was als volgt: ‘Speelmanskapel wordt contactpunt voor Brugse holebijongeren’ (zie onderstaande links naar de artikels:
https://www.hln.be/brugge/speelmanskapel-wordt-contactpunt-voor-brugse-holebi-jongeren~a4f4c205/
https://kw.be/nieuws/samenleving/vzw-cgso-neemt-bruikleen-speelmanskapel-over/
https://www.hetnieuwsvandaag.be/nl/article/32028).

Op 19 mei 2020 werd het huis vermeld in een artikel op de
website van Knokke-Heist i.v.m. IDAHOT (zie foto onderaan).
Het huis werd ook vermeld op 30 juni 2020 in het Brugs
stadsmagazine i.v.m. de regenboogzebrapaden die volgens het
magazine taboes doorbreken (zie foto onderaan).
Het regenbooghuis kwam met hun regenboogzebrapaden in nog
meerdere kranten terecht
Zoals HLN, Nieuwsblad en het meeneemmagazine, het ging over
de regenboogzebrapaden in de gemeentes Lendelede, Koksijde en
Ruiselede (zie foto’s onderaan).
Later op het jaar verhuisde het huis naar het Stadhuis van
Oostende, dit stond op 10 november 2020 in Het Laatste Nieuws
en in Het Nieuwsblad (zie foto’s onderaan).
Het West-Vlaams Regenbooghuis verscheen ook in persberichten
over de WAD-Bloementapijtactie, de persberichten verschenen in
FocusTv, Krant van West-Vlaanderen, Nieuws van WestVlaanderen… (zie foto’s onderaan).



Het Limburg Regenbooghuis
Naar aanleiding van een artikel in Het Belang van Limburg (zie bijlage 2), over de commotie rond een
regenboog zebrapad in Beringen, schreef Het Regenbooghuis Limburg een persbericht (zie bijlage 3) en

organiseerde Het Regenbooghuis Limburg een sit-in in Beringen op 14 maart. Die is helaas niet kunnen
doorgegaan vanwege de coronacrisis.
Het Regenbooghuis Limburg haalde op 23 april 2020 het VRT-NWS en Radio 2 Limburg met een artikel
naar aanleiding van het online babbelmoment in de coronacrisis (zie link naar het artikel op VRT-NWS:
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/04/23/holebi-s-in-limburg-door-lockdown-worden-we-mindergeconfronte/?fbclid=IwAR37vLJH464HvQKCo-5lpJczryO-RJpq4vs2WTyM7KAmXEEc0wHHOq2DEBQ).
Naar aanleiding van IDAHOT verscheen er een artikel op 17 mei 2020 in Het Laatste Nieuws (zie link
naar het artikel: https://www.hln.be/hasselt/limburg-hijst-regenboogvlag-op-internationale-dag-tegenholebifobie-entransfobie~a56a2f9a/?fbclid=IwAR38NYhDn5E3UHebpPcMZTKNyYviCPLIpQ2S03PXy9ceYUAgD2Y_XU_w
maE).
Op 15 mei 2020 kreeg het bekende Hasseltse Borrelmanneke een regenboogoutfit in het kader van
IDAHOT. TV Limburg maakte hier over een reportage (zie foto onderaan en zie link van de reportage:
https://www.tvl.be/nieuws/hasselts-borrelmanneke-strijdt-in-regenboogoutfit-tegen-homofobie98359?fbclid=IwAR0uj_3EB_RqFvmI-2VvH7c8mf882yn9KqAsNnGW9Z0JkWGOJe8RMhmNIck).
Het Regenbooghuis Limburg stond ook in het gemeentemagazine van de gemeente Gingelom, het
artikel ging over het uithangen van de regenboogvlag (zie foto onderaan).
De voorzitter van Het Regenbooghuis Limburg was aanwezig op 1 augustus 2020 op de
marathonuitzending van de Nederlandse Limburgse collega's van het COC in het kader van hun Limburg
Pride Show (zie foto onderaan).
Daarnaast verscheen er op 5 september 2020 in Het Belang van Limburg een artikel over het einde van
de vrouwenvereniging De Madam (zie foto onderaan).
In diezelfde maand, september, had het huis een overleg met Cultuurcentrum Hasselt over een
samenwerking naar aanleiding van de voorstelling Tender Men (die plaats vond in oktober). Tijdens dat
overleg werd er afgesproken dat het huis en het cultuurcentrum in de toekomst vaker zullen
samenwerken. Later op het jaar verscheen het huis op 11 december 2020 in Het Laatste Nieuws i.v.m.
het gelanceerde rapport over het gemeentelijk regenboogbeleid (zie link naar het artikel:
https://www.hln.be/hasselt/meer-dan-helft-limburgse-steden-en-gemeenten-heeft-schepen-voorgelijke-kansen-maar-aantal-acties-rond-gender-en-seksuele-diversiteit-kan-beter~a1ad706c/).
Ook kreeg het Regenbooghuis Limburg begin 2020 persaandacht in De Zondag, vrt.be en Het Laatste
Nieuws i.v.m. hun actie rond de Wereldaidsdag, zowel bij de aankondiging van de actie, als na afloop
(zie foto onderaan en zie ook onderaan de verschillende links van de persaandacht:
https://www.hln.be/hasselt/regenbooghuis-limburg-stuurt-warme-groeten-uit-naar-limburgsewoonzorgcentra~a68a9e54/
https://www.hln.be/hasselt/actie-regenbooghuis-limburg-is-een-succes-1-415-warme-groetenonderweg-naar-woonzorgcentra~a9ef07380/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/11/02/regenbooghuis-limburg-stuurt-1500-warme-groeten-deprovincie-in/



UniQue
Het huis stond in de krant Leuven Actueel met de aankondiging van hun naamsverandering en
nieuwjaarsreceptie (zie foto onderaan en de link naar het artikel:
https://www.leuvenactueel.be/nieuws/leuven/holebihuis-vlaams-brabant-verandert-van-naam-enwordt-unique?fbclid=IwAR18Fct5YpJgKPRkq1ne8RqQybFu8LCFO4aRJOCqmyIqQIpQwkwyY5OwV6I)
UniQue stond ook op 6 mei 2020 in Het Nieuwsblad i.v.m. hun samenwerking met G!F die een
‘challenge’ organiseerde tegen homo-en tranfobie (zie foto onderaan en zie de link naar het artikel:
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200506_04948074?articlehash=526D7BFF4F5F885817B348331
92F5C1AFEC44342E667F7DDBD6D38144D8DDF71A443B7018709593B45128434D465AD98B60A491F7
CE1C5BE3F65191B26FDE1DF)
Daarnaast werd het huis in Vlaams-Brabant vermeld in een artikel van Het Laatste Nieuws op 16 mei
2020 i.v.m. de IDAHOT (zie foto onderaan en zie de link naar het artikel:
https://www.hln.be/leuven/regenboogvlag-wappert-aan-leuvens-stadskantoor-holebivrije-zones-inpolen-zijndiscriminerend~a359f206/?fbclid=IwAR3cj6z_ogjptEUzsMB0RNvD7gD69W8hAsnymHXVbxwH4VSx6TTK
GsCUYCQ)
Naar aanleiding van de chatgroep die homofoob geweld promoot reageerde het huis eind augustus op
de vrt.be, De Morgen en Radio 2 (zie foto onderaan en ook onderstaande link naar het artikel en
onderstaande link naar de opname van Radio 2:
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/08/18/geweldholebi/?fbclid=IwAR34RypLhiZp5R4W97g4qltrOzZWqHcTKgGnBXfyOkstSnJ7X4l2vlgghVY
www.youtube.com/watch?v=L0PCMgsD73I&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1DFTrE8J08LMkP8wDAoY2
MQDIv9UgOwcAIYM56ksDous9sCEUTrs6xwqI)
UniQue verscheen ook in een gemeenschappelijk persbericht met Stad Leuven over de inhuldiging van
het regenboogzebrapad in Leuven.
Tegen het einde van het jaar, op 10 december, verscheen er een artikel in Het Laatste Nieuw over het
gelanceerde rapport van het gemeentelijk regenboogbeleid (zie foto onderaan en de link naar het
artikel in Het Laatste Nieuws:https://www.hln.be/leuven/vlaams-brabant-telt-meer-dan-dubbel-zoveelschepenen-voor-gelijke-kansen~aff749849/?referrer=https%3A%2F%2Fduckduckgo.com)



Alle regenbooghuizen gaven een reactie op Bart Somers via Twitter naar aanleiding van het lanceren
van het rapport over het gemeentelijk regenboogbeleid.

5. Laagdrempelig aanspreekpunt en expertisecentrum in elke regio
De regionale huizen waren een laagdrempelig aanspreekpunt en expertisecentrum, waar holebi’s, transgender
en intersekse personen en hun omgeving, individuen en maatschappelijke actoren terecht konden voor onthaal,
informatie en advies. Dat vertaalde zich in initiatieven zoals een bibliotheek of mediatheek, een onthaalwerking,
het beantwoorden van vragen (telefonisch of via mail), enz.
Uit de evaluatie in 2019 bleek dat er nog te weinig geweten is dat er in elke provincie een regenbooghuis actief
is. In 2020 deden we een gemeenschappelijke campagne om dit bekend te maken. Hiernaast speelde elk huis in
op de specifieke noden in de regio (vb. eerder extra bekendmaking voor de eigen doelgroep, of eerder richting
eerstelijnshulpverleners…).
a.

Profileren als laagdrempelig aanspreekpunt en expertisecentrum

Doelstelling
De regionale huizen profileren zich naar
het ruime publiek als laagdrempelig
aanspreekpunt en expertisecentrum.

Indicator
Elk regionaal huis heeft een flyer en site
waarop ze zich als laagdrempelig
aanspreekpunt en expertisecentrum
profileren.

Concreet
Per huis de url van
de site + pdf van de
flyer.

We maken bekend dat er in elke
provincie een regenbooghuis is.

We ontwikkelen één gemeenschappelijke
campagne en doen één specifieke actie
per regio.

Één
gemeenschappelijke
actie + één
actie/regio.

Hieronder een overzicht van de site en flyers van elk regenbooghuis:


Het Regenbooghuis Limburg
-url: https://www.regenbooghuislimburg.be/
-pdf van de flyer: (zie bijlage 4)



Het Roze Huis
-url: https://www.hetrozehuis.be/nl/
-pdf van de flyer: (zie bijlage 5)



Het West-Vlaams Regenbooghuis
-url: www.rebuswvl.be
-pdf van de flyer: (zie bijlage 6)



Casa Rosa
-url: https://www.casarosa.be/
-pdf van de flyer: zelfde als vorig jaar



UniQue
-url: https://UniQue-rbh.be/ & https://www.UniQue-rbh.be/ons-aanbod/infomediatheek/
-pdf van de flyer: (zie bijlage 7)



De gemeenschappelijke actie was het opstellen en lanceren van de analyse van lokale gemeenten wat
betreft regenboogbeleid (zie ook punt 1 in dit verslag).

b.

Kwalitatieve informatie en doorverwijzing

De huizen zorgden enerzijds voor een basisaanbod aan up-to-date informatief materiaal voor en over zowel
holebi’s, transgender en intersekse personen in het algemeen, als meer specifiek met betrekking tot de meer
kwetsbare deeldoelgroepen (bi, trans*, vrouwen…). Door het feit dat die informatie op regelmatige basis
toegankelijk en zichtbaar aanwezig was in het huis, was het erg laagdrempelig: men hoefde zelfs niemand aan te
spreken om toegang te krijgen tot deze informatie.
Daarnaast kon men, hetzij op afspraak, hetzij vrij toegankelijk tijdens openingsuren, meer gepersonaliseerde
informatie, advies en/of doorverwijzing op maat bekomen.

Doelstelling
De regionale huizen garanderen een
mogelijkheid tot advies, informatie
en/of doorverwijzing op maat.

Indicator
In elke regio is er een werking waarbij
men (min. op afspraak) terecht kan
voor informatie, advies of
doorverwijzing.

Concreet
Per regio een
omschrijving van deze
werking.

Elk regionaal huis voorziet een
basisaanbod aan informatief materiaal
dat op regelmatige basis toegankelijk
is.

In elk regionaal huis is informatief
materiaal (folders, brochures, ev.
boeken…) beschikbaar (minimaal ter
inzage), dat op regelmatige basis
toegankelijk is.

Per huis een overzicht
van het informatief
materiaal + momenten
van beschikbaarheid.

Hieronder een overzicht van de omschrijvingen per regio van deze werking:


Het Regenbooghuis Limburg
Een vraag om informatie, advies of doorverwijzing kwam bij het Regenbooghuis Limburg binnen op
diverse manieren: telefonisch, mail, Messenger of Whatsapp. Per vraag werd er bekeken wie dit het
beste kon opvolgen, ofwel Regenbooghuis Limburg, ofwel één van de verenigingen. Daarnaast hadden
alle verenigingen hun eigen ontmoetingsavonden waarop het uiteraard voor iedereen mogelijk was om
deze te bezoeken voor een vraag, advies, of een (persoonlijke) babbel. Tijdens Corona legde het huis de
nadruk op online onthaal via diverse kanalen. Daarnaast werden er ook online babbelmomenten
georganiseerd via Facebook Live en Google Meet om een luisterend oor te kunnen bieden aan wie dat
nodig had.



UniQue
Alle informatie i.v.m. advies of doorverwijzing was te vinden op de website van UniQue.
(https://UniQue-rbh.be/ons-aanbod/onthaal/). Afhankelijk van de vraag werden deze bezorgd aan de
onthaalvrijwilligers van de verenigingen of indien het om medische vragen ging, ging het naar de
vrijwilliger van de werkgroep Take Care. Sinds de lockdown waren er 44 mails mails bij Take Care binnen
gekomen waarvan 12 met verdere begeleiding naar artsen en andere zorgverstrekkers. Daarnaast
werden er 62 onthaalgesprekken gevoerd door UniQue, 25% met doorverwijzing.



Het Roze Huis
Voor vragen of twijfels over seksualiteit of gender kon men terecht bij de vrijwilligers en het
onthaalteam van Het Roze Huis voor een gesprek. Dat kon, voor de coronamaatregelen, tijdens een
onthaalgesprek in café Den Draak: iedere donderdagavond tussen 19 uur en 21 uur. Men moest geen
afspraak maken, het café binnen wandelen en aan de toog vragen naar het onthaalteam was
voldoende. Indien men privacy wilde kon men de onthaalmedewerkers vragen voor een gesprek in een
rustig zaaltje.



Casa Rosa
Mensen konden terecht bij het onthaal van Casa Rosa op woensdag (13u-17u) en zaterdag (14u-18u).
Ze konden er terecht via de website, Facebook, Instagram en ook telefonisch konden er steeds vragen
worden gesteld. Casa Rosa bood ook een online onthaal aan waar mensen bij terecht konden voor een
persoonlijk gesprek (zie link van het online onthaal: http://casarosa.be/onthaal).



West-Vlaams Regenbooghuis
Het aanbod is ook in West-Vlaanderen terug te vinden via hun website
(https://www.rebuswvl.be/aanbod/onthaal). Het huis deed de opstart van een onthaalwerking op
afspraak of vrije inloop. In Brugge was dat op dinsdag van 9u30 tot 16u30. In Oostende was dat op
woensdag van 9u30 tot 16u30. Verder werkte het West-Vlaams Regenbooghuis aan een onthaalmap
om gerichte en correcte doorverwijzing te doen. Door de maatregelen en de bijhorende sluiting van het

inloopmoment heeft Het West-Vlaams Regenbooghuis een chatbox opgericht (zie onderstaande
Facebookpost).

Hieronder een overzicht per huis van het informatief materiaal en momenten van beschikbaarheid:


UniQue

Folders en flyers van:
o de verschillende verenigingen
o gelijke kansen Vlaanderen
o çavaria
o Unia
o andere partnerorganisaties
Deze zijn dagelijks te raadplegen vanaf 19 uur (behalve op dinsdag) en tijdens de werkuren van het personeel
(variabel).

Mediatheek :
Er was ook een mediatheek met boeken en dvd’s beschikbaar bij het regenbooghuis, met vaste
uitleenmomenten maar de uitleenmomenten konden ook plaats vinden op afspraak (zie de link waar het aanbod
van de mediatheek duidelijk wordt: https://www.holebihuis.be/ons-aanbod/infomediatheek /).
De vaste uitleenmomenten waren telkens de eerste dinsdag van de maand: tijdens "&Of Jongerencafé" en elke
derde vrijdag van de maand: tijdens de “Vrouwen aan de Toog” van Labyrint.


West-Vlaams Regenbooghuis
De folders en brochures van het West-Vlaams Regenbooghuis waren beschikbaar in de huizen zelf (in
Oostende én in Brugge). Die waren recent geüpdatet met materiaal van çavaria (juli 2020). Er was ook
een kleine bibliotheek. Dat materiaal kon ingekeken worden op het vrije inloopmoment, namelijk op
woensdag in Oostende, of op afspraak. Het huis heeft ondertussen alles online geplaatst op
LibraryThing, zie deze link: https://www.librarything.com/profile/RebusWvl.
Verder is er een digitaal aanbod op poten te gezet via afspeellijsten op het nieuwe YouTube kanaal van
het huis omdat ze het gevoel hadden dat het papieren basisaanbod te weinig diversiteit heeft. Dit is te
bezoeken via: https://www.youtube.com/channel/UC7o4IV74UMe-PxCJvcqjl6Q/playlists



Regenbooghuis Limburg
In Regenbooghuis Limburg was er een folderrek met alle folders van het huis, de verenigingen en

aanverwante organisaties aanwezig. Daarnaast waren er dvd's en boeken beschikbaar. Momenten
waarop deze beschikbaar waren was: donderdag tot en met zondag tijdens openingstijden van de
ontmoetingsruimte.



Casa Rosa
Casa Rosa heeft een flyermuur en mini-bibliotheek, er was ook een mogelijkheid om die digitaal te
bekijken. De flyermuur is steeds beschikbaar (in normale omstandigheden tijdens kantooruren en de
openingsuren van het café A-Pluss).



Het Roze Huis
Zelfde als vorig jaar. Beschikbaar op werkdagen tussen 13u en 16u30.

6. Thema’s en doelgroepen

De sterk lokale en regionale inbedding van de regenbooghuizen zorgde ervoor dat ze konden inspelen op
contextspecifieke noden en mogelijkheden. Elk regenbooghuis bepaalde o.b.v. die noden en/of kansen een
thema (zoals geweld, superdiversiteit, seksuele gezondheid…) of een doelgroep (hetzij een deeldoelgroep, hetzij
een andere doelgroep waarmee verbinding gemaakt werd), waarrond ze werkten. Een thema kon ook meerdere
doelgroepen verbinden. Om de sterktes en mogelijkheden van de diverse huizen en hun contexten te benutten,
bepaalde elk huis op regionaal niveau op welk thema of doelgroep men wilde inzetten. Tegelijk kozen we als
lerende organisatie voor het elkaar verrijken en stimuleren via uitwisseling over de huizen heen. Als meerdere
huizen voor eenzelfde thema of doelgroep kozen, werd er uiteraard samengewerkt om een zo groot mogelijke
impact te realiseren.

Doelstelling
De huizen zetten in op één
thema of één doelgroep per
regio per jaar.

Indicator
Per regio is er een werking rond één
thema of rond één doelgroep.

Huizen die rond hetzelfde
thema of dezelfde doelgroep
werken, stemmen in het begin
van het jaar af over
kennisdeling en
samenwerking.

Organisatie van uitwisselingsmoment
begin 2020 en minstens twee
concrete samenwerkingen.

Concreet
Per regio:
 Naam doelgroep of thema +
omschrijving werking +
bereikte resultaten.



Eén uitwisselingsmoment
begin 2020.
Minstens twee concrete
samenwerkingen tussen
huizen.

 RegenboogHuis Limburg
Het huis koos voor het thema ‘armoede’. Na de Algemene Vergadering op zaterdag 7 maart was er een
themamiddag rond armoede met diverse organisaties die werkte rondom armoede in Hasselt e/o Limburg,
(armoedevakbond, Trawanten, Rimo en Welzijnsschakels). N.a.v. deze middag keek het huis hoe ze in 2020
samen verder konden werken. Sowieso wilde ze een actie plannen rondom de Dag van Verzet tegen Armoede op
17 oktober.
Het Regenbooghuis Limburg neemt het thema armoede mee naar het jaar 2021. Ze hebben enkele ideeën hier
rond (uitgestelde koffie, welkom in het Regenbooghuis zonder consumptie, gratis naar toilet, gratis GSM
opladen) die ze nu niet in praktijk konden brengen, omdat de ontmoetingsruimte vanwege de Covid-19
maatregelen bijna het hele jaar gesloten was. Wel hebben ze meegewerkt aan de Drempelmeter van stad
Hasselt, om te kijken welke drempels ze nog kunnen verlagen in het Regenbooghuis Limburg. Bovenstaande
zaken passen daar ook binnen.


West-Vlaams Regenbooghuis
Het huis koos voor het thema ‘LGBT+-personen in armoede’. Dat naar aanleiding van de donatie van de
Hendrik Foundation (Warmste Week).
Er was ook een samenwerking met Refu-interim (poetsdienst) (kansenarmoede). Elke twee weken kwam er
iemand via Refu-interim poetsen in het Oostende regenbooghuis. Verder werd er een samenwerking opgestart
met het Enchanté vzw, dat werd gedaan i.s.m. Casa Rosa.
In 2020 was er ook de opstart van het West-Vlaams Cultuu-uurtje (cultuurarmoede, kansenarmoede...).
Uiteindelijk werd de samenwerking met Enchanté in W-VL on-hold gezet omdat er nog geen werking van hun
aanwezig was. In Oost-Vlaanderen werden echter wel stappen ondernomen.
De eerste aflevering van het Cultuu-uurtje had een facebookbereik van 2.300 mensen.



UniQue
Het huis in Vlaams-Brabant koos voor het thema ‘Drempels wegwerken - Kruispuntdenken - Armoede –
Interculturaliteit’.
Hiervoor was er een externe actie, namelijk een affiche-campagne rondom de geestelijke gezondheid.
UniQue maakte gebruik van het rapport over de psychologische impact van de coronacrisis. Met
verspreiding naar de gezondheidswerkers en richtte zich hiervoor op de externe maatschappij.
De interne actie ging over armoede. Hiervoor werden er een aantal zaken gratis aangeboden. Zaken
zoals gratis wifi, gratis toilet in het café, gratis activiteiten, spaarkas. Op de nieuwe website werden
initiatieven duidelijk weergegeven. Concrete aandachtspunten werden meegegeven aan de
verenigingen (https://www.UniQue-rbh.be/drempels-wegwerken/).
Wat betreft geestelijke gezondheid deed het huis een Facebookpost naar aanleiding van 10 september
-Wereld Suïcide Preventie Dag. Op deze dag werd er wereldwijd aandacht gevraagd voor de preventie
van zelfdoding en voor geestelijke gezondheidsproblemen. Ook bij UniQue stonden ze hier even bij stil.
Het mentaal welzijn heeft bij velen een lichte deuk gekregen tijdens de lockdown. De Vlaamse regering
had daarom de website checkjezelf.be gelanceerd. Op deze website kon je tips en oefeningen rond
eenzaamheid, angst, stress, verlies, veerkracht en burn-out terugvinden (link naar de website:
https://checkjezelf).



Casa Rosa
Casa Rosa koos voor het thema ‘weerbaarheid en veerkracht.’
Het huis ondersteunde de vorming die georganiseerd werd door Genderspectrum, de vorming ging
over veerkracht. Tijdens de Bounce Up week stond bij Casa Rosa de hele maand november in het teken
van Veerkracht & Weerbaarheid (zie link voor meer informatie over deze week:

http://casarosa.be/bounceup).


Het Roze Huis
Door corona werden veel (welzijns)activiteiten afgelast. Wat wel doorging bij Het Roze Huis waren de
workshop rond mindfulness tijdens het vrijwilligersmoment (online) en de sensibiliserende online
IDAHOT-actie met slam poets. Ook was er een versterkte communicatie via sociale media van HRH om
verenigingen te versterken waar het huis heeft ingezet op thema´s die de meest kwetsbaren raakte
tijdens de lockdown. Het huis in Antwerpen verwees zoveel mogelijk door naar het (online) onthaal en
naar Lumi.

De huizen die rond hetzelfde thema of dezelfde doelgroep werkten, stemden in het begin van het jaar af over hun
kennisdeling en samenwerking. Hieronder een overzicht:


Er was een huizenoverleg op 8 februari, hier werden ideeën uitgewisseld en stemde de huizen zich op
elkaar af. Er was ook een overleg met de gelijkekansenmedewerkers op 18 februari 2020.



Het West-Vlaams Regenbooghuis ging in gesprek met Casa Rosa i.v.m. de samenwerking met het
Enchanté vzw. In Gent werden stappen ondernomen, in West-Vlaanderen was er nog geen werking van
Enchanté, al zou deze in de toekomst wel opgebouwd worden



Het West-Vlaams Regenbooghuis heeft contact opgenomen met Limburg en Vlaams-Brabant omdat ze
rond hetzelfde/soortgelijke thema werkte in 2020. Concrete samenwerkingen worden verder
besproken in 2021.



UniQue nam contact op met Regenbooghuis Limburg.
UniQue maakte een oplijsting van interne zaken rond het thema armoede om deze beter kenbaar te
maken. Zaken zoals gratis wifi, gratis toilet in het café, gratis activiteiten en spaarkas. Op de nieuwe
website werden de initiatieven duidelijk weergegeven. Concrete aandachtspunten werden meegegeven
aan de verenigingen (Zie bijlage 8).



Het Roze Huis ging in samenwerking met het regenbooghuis UniQue rond de mars Ihsane Jarfi. De mars
was dit jaar -wegens maatregelen- een staande manifestatie geworden op 3 oktober, maar de twee
huizen blijven in de toekomst inzetten op LGBT+ fobie en racisme in het groter kader van welzijn.



De regenbooghuizen lanceerden op 11 december samen de gemeentelijke analyse van het lokaal
regenboogbeleid.

7. Versterken van de doelgroep
Het werken aan gelijke kansen werd versterkt en mee uitgedragen door onze achterban, de LGBT+-personen in
Vlaanderen. Om hen te empoweren om zélf ook op te komen voor gelijke rechten, hebben we ingezet op het
versterken van individuele holebi’s, transgender en intersekse personen. Dat deden we door het creëren van
mogelijkheden tot ontmoeting, zodat men in een veilige en informele sfeer aan zelfontplooiing en versterking
van de identiteit kon doen. Dat waren sleutelelementen in het opkomen voor de rechten van zichzelf en de
anderen.
Die ontmoeting realiseerden de huizen via twee sporen: elk huis organiseerde initiatieven waarbij holebi’s en
transgenders elkaar konden ontmoeten. Voor sommige personen was dit echter hoogdrempelig. Daarom
organiseerde de huizen een onthaalwerking waarbij iemand op een ongedwongen en informele manier een
eerste contact kon leggen met iemand van de regionale werking.

Doelstelling
Organiseren van ontmoeting met als doel
empowerment van holebi’s en
transgenders.
De regionale huizen garanderen via de
onthaalwerking een laagdrempelig
eerstelijnscontact.

Indicator
Elk huis onderneemt hiertoe
minimaal één actie.

Concreet
Overzicht + omschrijving van de
acties.

Elke regio garandeert een
onthaalwerking.

Omschrijving van de
onthaalwerking.

Hieronder een overzicht per huis van de omschrijving van de acties:


Casa Rosa
Bij Casa Rosa waren er ontmoetingsmomenten tijdens de verschillende wekelijkse
onthaalmomenten/Open Salons. Helaas stopte deze momenten vanaf het tweede kwartaal, door de
coronamaatregelen.



Regenbooghuis Limburg
Vanwege de sluiting van de ontmoetingsruimte in het Regenbooghuis Limburg, organiseerde het huis
tijdens de coronacrisis tweewekelijks een online babbel moment op Facebook. Zo kon iedereen die
normaal aan de toog een praatje maakte, toch even gezellig meebabbelen. Die vonden zes keer plaats
tussen 26 maart en 4 juni. Tussendoor hield het huis nog vier keer een Meet en Greet via Google Meet
(zie foto).
Daarnaast was er een cadeautje voor alle vrijwilligers tijdens de week van de vrijwilliger in maart 2020
(zie foto).
De stuurgroep (dagelijks bestuur) vergaderde een hele zaterdag, begin oktober, om na te denken over
de nabije en verre toekomst. Daarbij heeft het huis via diverse oefeningen in gezet op het versterken
van elkaars punten (zie foto).
Later op het jaar, 11 oktober, was er een infomoment o.l.v. de Regenboogambassadeurs, tevens om te
kijken of het opstarten van een antenne in Limburg mogelijk was. Het was een nuttige middag, maar
ook een fijne, aangezien het voor veel aanwezigen de eerste keer na lange tijd was dat men elkaar weer
zag.
Sinds dat de ontmoetingsruimte van Regenbooghuis Limburg weer gesloten was, heeft het huis het
concept Online Babbelen met Regenbooghuis Limburg weer opgepikt. Ongeveer om de twee, soms drie
weken op dinsdagavond (zie facebookevenement).

Roze Bink, de vereniging van Regenbooghuis Limburg voor holebi's en transgender personen met een
beperking, organiseerde een ‘online samen-lezen-moment op 5 december’ in samenwerking met Onze
Nieuwe Toekomst en Vorming Plus.



Het Roze Huis
Tijdens de week van de vrijwilliger was er een vrijwilligers ‘get together’-moment op 9 maart (helaas
waren er maar vier aanwezigen wegens het begin van de coronacrisis). Er was toen ookeen vorming
over non-binariteit.
Het huis organiseerden ook een online vrijwilligers moment met online workshop over mindfulness in
het tweede kwartaal.



West-Vlaams Regenbooghuis
Het huis stelde een solide vrijwilligersgroep samen door het uitzoeken van potentieel te volgen
vormingen. Vanaf september volgden het huis een vorming die gegeven werd door çavaria aan
leerkrachten zodat ze er zelf ook mee aan de slag konden. Het opstarten van het aanbieden van
vormingen planden het West-Vlaams regenbooghuis eind 2020 (dit staat voorlopig even on-hold).
Het huis hernam het praatcafé, maar door de 2e lockdown moest het praatcafé weer on-hold gezet
worden.



UniQue
Bij UniQue was er een bedanking voor de vrijwilligers van de Leuvense verenigingen met een kaartje
van de stad Leuven, dit gebeurde tijdens de week van de vrijwilliger.
Doorheen de coronacrisis zorgde het huis ervoor dat ze coronaproof waren zodat ze toch konden
vergaderen en ook zodat de verenigingen zo vaak mogelijk fysiek konden samen komen.
Op 11 oktober was er een wafel- en pannenkoekenslag. Het was een combinatie van fondsenwerving
en vrijwilligers bij elkaar brengen na een periode van lockdown en coronamaatregelen. Uiteraard ging
dit door met respect voor de coronamaatregelen (zie onderstaande affiche).
Helaas konden onderstaande zaken niet doorgaan door de coronamaatregelen:
De ‘Welkom Thuis’ zijn niet kunnen doorgaan voor de vrijwilligers en de ‘diner dansant’ op 14 maart is
ook niet kunnen door gaan. Daarnaast kon de vrijwilligersbedenking op 19 december niet fysiek
doorgaan, daarom was er in de plaats een bedenking per post door middel van een kaartje, balpen en
usb-stick.

Hieronder een omschrijving per huis van de onthaalwerking:


Het Roze Huis
Elke donderdagavond van 19-21u waren de onthaalvrijwilligers bij Het Roze Huis aanwezig. Er kon ook
een afspraak gemaakt worden. Tijdens de verscherpte maatregelen in het derde en vierde kwartaal was
er geen permanente aanwezigheid in het huis. Het was dan wel mogelijk om een afspraak te maken
(fysiek of telefonisch/videocall).
In het tweede kwartaal bekeek het onthaal de mogelijkheden om onthaalgesprekken via video te
voorzien. Maar natuurlijk was de weerslag van corona toch groot, het onthaal ontving veel minder
aanvragen. Wel was het onthaal tijdens heel de lockdown telefonisch bereikbaar.
Natuurlijk kocht Het Roze Huis een professioneel Zoom account aan voor aangesloten verenigingen
zodat ze in corona tijden op afstand hun werking (deels) konden voortzetten.



Casa Rosa
Het onthaal van Casa Rosa was elke woensdag en zaterdagnamiddag tussen 13u-17u open. Mensen
konden hier terecht voor een persoonlijk gesprek of extra informatie. Voor de lockdown konden
mensen er ook terecht om een koffie of thee te drinken.
In het derde en vierde kwartaal werden er digitale 'open salons' en onthaal georganiseerd. Personen
konden een gesprek aanvragen via de telefoon (speciaal tel. nr.) als via video als face-to-face (dat
gebeurde op afspraak). (casarosa.be/onthaal)



UniQue
Er was een basis onthaalwerking via de verschillende verenigingen : maandelijkse praatcafé’s door AllBi, Labyrint,&of, Mixed Aarschot, Hallemaal Gelijk, Driekant... en ook instapmomenten: door de
jongerenverenigingen Mixed, aan de pomp in Aarschot en & of op het Martelarenplein waar er op een
neutrale plaats werd afgesproken.
Door de coronamaatregelen was er een andere onthaalwerking: of op afspraak via mail of telefonisch
door de ondervoorzitter. Sinds de lockdown zijn er 44 mails bij Take Care binnen gekomen waarvan
twaalf met verdere begeleiding naar artsen en andere zorgverstrekkers.



Regenbooghuis Limburg
De onthaalwerking van het huis in Limburg werd voorzien door de verenigingen en/of op afspraak (die
afspraken kwamen binnen via facebook of via mail).



West-Vlaams Regenbooghuis
De onthaalwerking bij het West-Vlaams Regenbooghuis bestond uit inloopmomenten op dinsdag en
woensdag of op afspraak in Brugge, Oostende, Roeselare, Kortrijk, Ieper en Diksmuide. De afspraken
gingen tot de lockdown fysiek door. Tijdens de coronamaatregelen deelde het huis een promotiepost
op hun sociale media over de nieuwe bereikbaarheden n.a.v. verstrengde maatregelen (telefonisch,
chat, videomeeting, afspraak) (zie onderstaande foto). Later heeft het West-Vlaams Regenbooghuis
door de coronamaatregelen en de bijhorende sluiting van het inloopmoment een chatbox opgericht (zie
onderstaande foto).

8. Feedback en input leveren over lokale en regionale bekommernissen

De regenbooghuizen gaven input en feedback over lokale en regionale bekommernissen door aan çavaria. De
huizen hielden mee de vinger aan de pols van de lokale holebi-, transgender en intersekse gemeenschap. Er
werden door de huizen eventuele problemen op het werkveld gesignaleerd en er werd gesuggereerd naar
eventuele oplossingen of denkpistes.

Doelstelling
Feedback en input leveren binnen de
kanalen van çavaria.


Indicator
Op vraag van çavaria geven
de huizen input.

Concreet
Overzicht van de kanalen en
vragen tot input.

Algemene Vergadering en inspiratiedag 21 maart 2020
De regenbooghuizen en de aangesloten verenigingen konden feedback geven op het jaarverslag 2019
en jaarplan 2020 en de bijhorende financiën op de Algemene Vergadering van 21 maart 2020:
https://cavaria.be/av2020.
Hiernaast waren er op de Inspiratiedag enkele workshop waar van gedachten gewisseld kon worden
rond vb. het internationaal beleid, intersekse, activisme en zichtbaarheid of infighting en safe(r) space:
https://www.cavaria.be/inspiratiedag2020.



Hieronder een overzicht van de datum, locatie en thema van de regiovergaderingen (Huizenoverleg en
GK-overleg):

Datum

Locatie

Thema

8 februari

Casa Rosa

Evaluatie huizenoverleg en uitwisseling
Overleg met de bestuurders.

18 februari

Holebihuis

Samenwerkingsmogelijkheden 2020
Planning tussentijdse doelen
Overleg met GK-medewerkers

6 juni

HRH Antwerpen

Opvolging doelen bespreken.
Overleg met GK-medewerkers.

20 juni

online

AV çavaria.

2 september

Brussel

Overleg ad nominata doelstellingen samen met
bestuurders en GK-medewerkers.

8 december

online

Afronding doelen.
Overleg met GK-medewerkers.



Raad van Bestuur çavaria (met vertegenwoordiging uit de regio’s).

Datum

Locatie

29/02

Leuven

29/04

Online

26/06

Online

08/07

Brussel

27/08

Online

19/09

Online

10/10

Leuven

16/11

Online

12/12

Online



Tussentijdse rapportage voor gelijke kansen Vlaanderen n.a.v. corona en de impact op de werking.
Alle medewerkers en huizen gaven input rond eind augustus.

9. Toegankelijkheid
a.

Toegankelijkheid regionale sites

Toegankelijkheid en leesbaarheid was een belangrijk criterium voor de publieke media. De regionale huizen zetten
in 2018 de eerste stappen om het anysurfer-label te behalen door het opstellen van een plan van aanpak. In 2019
werden verdere stappen ondernomen. De doelstelling is om op termijn voor elk huis het label te behalen.

Doelstelling
Toegankelijkheid regionale
sites verhogen.

Indicator
Uitvoering plan van
aanpak.

Concreet
 Aanpak website Holebihuis.
 Uitvoeren plan van aanpak websites Casa
Rosa en Regenbooghuis Limburg.



UniQue
Het Anysurfer-label zal er komen er na de afwerking van de nieuwe website. Er werd alvast in 2020
gewerkt aan een nieuwe website met crm. Die afwerking wordt voorzien in januari 2021.



Regenbooghuis Limburg
Op 22 januari 2020 kwam het bedrijf langs dat de website van het huis AnySurfer proof ging maken.
Niet lang daarna kon het Regenbooghuis Limburg het label aanvragen. Het label werd aangevraagd en
het huis hoorde vervolgens dat er wat kleine aanpassingen gedaan moesten worden. Daar heeft het
bedrijf aan gewerkt en vervolgens had de website van Het Regenbooghuis Limburg had vanaf 15/12/20
het Anysurfer label.



Casa Rosa
Casa Rosa nam de kost mee in hun begroting van 2020 maar tegen het einde van 2020 heeft het huis
nog steeds de oude website. Zolang er geen nieuwe website komt, komt dit label er niet. M.a.w. is het
niet gelukt in 2020. De website van Casa Rosa werd nog niet opnieuw gemaakt maar het staat wel op de
planning van 2021.



Het Roze Huis
Werd vorig jaar behaald.



West-Vlaams Regenbooghuis
Werd vorig jaar behaald.

b.

Informeren over publieksgebruik sociale media

We informeerden de subsidiërende overheid over de wijze waarop het publiek de website(s) en belangrijke sociale
media raadpleegde aan de hand van een jaarlijkse rapportage.

Doelstelling
De overheid informeren over de wijze
waarop het publiek de website en het
belangrijkste sociale medium in de
regio raadpleegt.

Indicator
Een rapport per
regio.

Concreet
 Een google analytics rapport.
 Een rapport van facebook (of indien
relevant een ander sociaal medium).

Hieronder een overzicht van de facebookrapporten:




Regenbooghuis Limburg: Facebook statistieken van 2020 werden toegevoegd (Zie bijlage 9).
UniQue: Google analytics statistieken en Facebook statistieken (Zie Bijlage 10 & 11).
West -Vlaams Regenbooghuis: Google analytics statistieken en Facebook statistieken West-Vlaanderen
(Zie bijlage 12).



Casa Rosa: Google analytics statistieken en Facebook statistieken (zie bijlage 13 + foto).



Het Roze Huis Antwerpen:
De pagina van Het Roze Huis heeft 4656 likes.
Grootste bereik: 16 mei 2020 (IDAHOT week/slam poetry actie): 3063.
Ons event met het grootste bereik: nieuwjaarsfeest in de Roma: 1119 geïnteresseerden/op aanwezig.

c.

Toegankelijkheid van de activiteiten van het huis

Naast online toegankelijkheid was het belangrijk dat de huizen werkten aan fysieke toegankelijkheid of aangaven
welke activiteiten wel of niet fysiek toegankelijk waren.

Doelstelling
Het publiek informeren over mate
van toegankelijkheid van
(activiteiten van) regionale
huizen.

Indicator
De mate van toegankelijkheid
communiceren + ingaan op
bezorgdheden en vragen rond
toegankelijkheid.

Concreet
 Communicatie over
toegankelijkheid van het huis.
 Communicatie over activiteiten
van het huis op externe
locaties.

Hieronder een overzicht van de toegankelijkheid van de huizen:


West-Vlaams Regenbooghuis
Op de website van het huis stond in begin 2020: "Rebus (West-Vlaams Regenbooghuis) is
rolstoeltoegankelijk, maar onze toiletten zijn dat helaas niet. Contacteer ons zeker wanneer je met een
vraag zit rond toegankelijkheid." In de zomer van 2020 werden de toiletten in het regenbooghuis in
Brugge verbouwd zodat ze wel rolstoel-toegankelijk waren.





UniQue
Het huis in Vlaams-Brabant was niet rolstoeltoegankelijk. Toch willen we personen met een fysieke
beperking alle kansen geven om deel te nemen aan activiteiten en vergaderingen. Dat kan onder
andere door bepaalde vergaderingen in het café te laten doorgaan op sluitingsdagen. Bij activiteiten op
externe locatie vermelden we de rolstoeltoegankelijkheid.Personen met een fysieke beperking die
willen deelnemen kunnen ook contact opnemen met het secretariaat. We bekijken dan samen of we
een oplossing of extra ondersteuning kunnen vinden. Een duidelijk symbool voor rolstoeltoegankelijke
plaatsen/gebouwen werd mee verwerkt in de nieuwe kalender.
Het Roze Huis

Er werden stickers geplakt op de gebouwen van het huis, bij het regionaal overleg beslisten ze op basis
van het aantal aanwezigen in welke ruimte ze gingen bijeenkomen, indien mogelijk werd er een
rolstoeltoegankelijke ruimte gekozen, namelijk de zaal Yasmine.


Casa Rosa
Bij elk Facebookevenement werd duidelijk vermeld dat het gebouw van Casa Rosa rolstoeltoegankelijk
is. Mensen werden ook uitgenodigd om verdere vragen over toegankelijkheid te stellen, mochten ze die
hebben. Ondertussen werd er verder gewerkt aan de toegankelijkheid van het Casa Rosa gebouw.
Concrete plannen werden gemaakt en budgetten werden voorzien voor verdere werken in 2021.



Regenbooghuis Limburg
Het huis was in 2020 volledig rolstoeltoegankelijk, inclusief het toilet. Bij de verschillende activiteiten
werd aangegeven of deze rolstoeltoegankelijk zijn. Ook op de website staat dat het huis
rolstoeltoegankelijk is (zie foto).

d.

Drempels i.v.m. andere uitsluitingsgronden (etniciteit, gender, inkomen, gezondheid, etc.)
binnen de regenbooghuizen verminderen.

De regionale huizen wilden verder gaan dan het werken rond fysieke toegankelijkheid. Elke regio definieerde een
bepaalde uitsluitingsgrond waarrond men actie wilde ondernemen om discriminatie tegen te gaan en gelijke
kansen te stimuleren. Dit kon een bepaald kenmerk zijn (zoals etniciteit of gender) maar men kon ook kiezen
voor een meer overkoepelend thema, zoals taalgebruik. Taal kon immers een drempel zijn voor meerdere
doelgroepen, zoals mensen die het Nederlands weinig machtig zijn, mensen met een mentale beperking… Door
in te zetten op een toegankelijk taalgebruik, kwamen we tegemoet aan een bezorgdheid van meerdere
doelgroepen.
Om te kunnen inspelen op de noden binnen de verschillende regio’s, en op de kansen die zich voordoen (bv.
mogelijkheden tot samenwerking met andere regionale partners), bepaalde elk regionaal huis zelf de
uitsluitingsgrond waarrond men wilde werken. Uiteraard was het mogelijk om met meerdere huizen samen rond
1 thema te werken en de krachten hierin te bundelen.
In 2019 werd een analyse uitgevoerd. In 2020 hebben we verder gewerkt op basis van deze analyse.

Doelstelling
Via concrete acties de drempels
m.b.t. een uitsluitingsgrond
verminderen.

Indicator
Per regio een uitsluitingsgrond
selecteren en hier min. één
actie rond ondernemen.

Concreet
Omschrijving van de
uitsluitingsgrond + motivatie van de
keuze + omschrijving en motivatie
van de aanpak.

Hieronder een overzicht van de omschrijvingen per huis van de uitsluitingsgrond, motivatie van de keuze en een
overzicht van de motivatie van de aanpak:



Regenbooghuis Limburg
Naar aanleiding van de themamiddag rond armoede (waar het huis het hele jaar aandacht aan heeft
besteed), wilden ze ook een aantal concrete aanpassingen doen in de ontmoetingsruimte van hun
regenbooghuis zoals:
o Een uitgestelde koffie, ze begonnen zelf, maakte een logo en zochten in de loop van de tijd
allies die eventueel ook een uitgestelde consumptie wilde aanbieden. Daarnaast hebben ze
hierover contact opgenomen met stad Hasselt. De plannen waar het huis aan heeft gewerkt
zijn het volgende:
▪ Je mag RBHL ook bezoeken zonder een consumptie te bestellen.
▪ GSM opladen en toiletgebruik zijn voor iedereen gratis.
▪ Dit jaar wilde het huis ook deelnemen aan De Langste Tafel in de Week van de
Verbondenheid (juni), maar dit is vanwege Corona helaas geannuleerd.



West-Vlaams Regenbooghuis
Het huis deed een samenwerking met Refu-interim en het Enchanté v.z.w.. Er was ook een opstart van
het 'West-Vlaams Cultuur-uurtje'. Er hing ook het idee om anderstalige vrijwilligers te zoeken om
onthaalgesprekken op afspraak te organiseren (ruimer doelpubliek). De zoektocht naar anderstalige
vrijwilligers liep niet zo vlot (minder interesse door corona-crisis). Toch was/is het echt iets dat het
West-Vlaams Regenbooghuis probeert te realiseren. Daarnaast werd het huis uitgenodigd om het
'lokaal sociaal beleidsplan' van de Stad Brugge in te kijken en eventuele aanpassingen voor te stellen.
In 2020 waren er twee meetings van de volgende werkgroepen: 'Sociaal werk in een multidisciplinaire

context' en 'Sociaal werk in een superdiverse context' van de koepel 'Sterk sociaal werk WestVlaanderen’.


UniQue
Het huis wilde in 2020 de financiële drempel aanpakken.
Er werd door UniQue vermeld wanneer een activiteit gratis was en er werd ook vermeld wanneer een
activiteit betalend was. Zo kon het huis hier discreet een oplossing voor bieden.
Op de website van het huis kon je alle informatie terugvinden over het wegwerken van de drempels.
De projectgroep van UCLL werkte ook een aantal tools uit om mensen met een andere nationaliteit,
afkomst, geloof of achtergrond te bereiken.
Verdere uitwerking en implementatie van dit project werd tijdelijk on hold gezet, maar de vrijwilligers
van UniQue en de aangesloten groepen zullen hier in de toekomst verder mee aan de slag gaan. Een
sociale kaart met nadruk op interculturaliteit, een leidraad/draaiboekje over de procedure van onthaal
voor nieuwe personen werden aan UniQue bezorgd. De documenten werden gedeeld met de groepen
en Het Bestuur en zijn kunnen op het intranet geraadpleegd worden.



Het Roze Huis
Tijdens het jaarlijkse nieuwjaarsfeest van HRH in de Roma (1000 aanwezigen) zette HRH actief in op
genderinclusieve toiletten. Het huis plakte over de bestaande M/V bordjes een signalisatie met all
genders welcome.



Casa Rosa
Er was door Casa Rosa een samenwerking met Konnekt vzw opgestart om de toegankelijkheid voor
mensen met een mentale beperking te verhogen. Dit wordt vervolgd in 2021.

10. Sensibiliseren rond gender

De regionale huizen brachten in hun eigen werking (in het huis zelf en/of via externe activiteiten die zij
organiseren) genderdiversiteit onder de aandacht. Hierbij dachten we aan acties zoals genderneutrale toiletten,
gendervariante communicatie, diverse beeldvorming op flyers... Op die manier namen ze een voorbeeldfunctie
op.

Doelstelling
Sensibiliseren rond genderdiversiteit
door de regenbooghuizen.

Indicator
Elke regio onderneemt min. één actie om
genderdiversiteit onder de aandacht te
brengen.

Concreet
Omschrijving van de
acties

Hier onder een omschrijving van de acties, geordend per huis:


Het Roze Huis
Op 30 maart 2020 was er een sensibiliseringsactie rond niet-binaire genderidentiteiten op het tv
programma ‘First dates’. Er keken 652.295 mensen naar het tv programma.



West-Vlaams Regenbooghuis

Het regenbooghuis organiseerde het 'West-Vlaams Cultuu-uurtje’, een online vlog waarbij elke week
een kunstenaar, muzikant, denker... werd uitgelicht. Hier werden thema's als trans, queer en
intersectionaliteit aangeraakt.


Casa Rosa
Casa Rosa was mede organisator van de modeshow All Genders Welcome, die de breedheid van het
concept gender belichtte.



UniQue
UniQue werd in 2020 mee opgenomen in de IDAHOT-actie (zie link:
https://www.idahot.be/regenboogmenu). Daarnaast betrok De Stad Leuven UniQue bij verschillende
trajecten rond het LHTBIQ-beleid van de stad. Ze hebben een beleidsvisie opgesteld rond all-gender en
toegankelijk sanitair. Op 26 oktober 2020 postte het huis een facebookpost n.a.v. de intersex awareness
day (zie de foto onderaan).



Regenbooghuis Limburg
Er werd een kleine samenwerking georganiseerd door het Regenbooghuis Limburg rond het thema
gender. Op 5 en 7 februari 2020 heeft het huis meetings gehouden met alle partnerorganisaties die
samenwerkte in het project Youth for Love (uit België, Roemenië, Griekenland en Italië) om te praten en
materiaal te ontwikkelen rondom gender gerelateerd geweld rondom jongeren in de brede zin (zie de
foto onderaan). Youth for Love werkte aan een nieuw project rond gender gerelateerd geweld.
Regenbooghuis Limburg heeft als stakeholder uit fase 1 een letter of support getekend (zie bijlage 14).

De goedkeuring voor Youth For Love 2 werd goedgekeurd en Regenbooghuis Limburg heeft hier weer in
geparticipeerd, namelijk rond het thema gender.

11. Netwerking en samenwerking

Om een grotere impact te realiseren hebben we ingezet op het samenwerken met andere organisaties rond
gemeenschappelijke belangen. Hiertoe onderhielden we contacten met tal van regionale en lokale organisaties
om gemeenschappelijke acties uit te werken, in dialoog te treden, inclusiever te werken…
In 2020 wilden we met minstens vijf bestaande of nieuwe regionale/lokale organisaties een structurele
samenwerking aangaan.

Doelstelling
Inspanningsverbintenis: bestaande en
nieuwe contacten met regionale of
lokale organisaties op een structurele
manier uitbouwen.

Indicator
Inspanningsverbintenis:
In Vlaanderen gaan we met min.
vijf bestaande of nieuwe
regionale/lokale organisaties een
structurele samenwerking aan.

Concreet
Omschrijving van de
organisaties en aard van de
structurele samenwerking.

Hieronder een omschrijving van de organisaties en de aard van de structurele samenwerking, geordend per huis:


West-Vlaams Regenbooghuis

Het West-Vlaams Regenbooghuis hield de huidige samenwerking met HvdM (zie bijlage 15).
Het huis heeft sinds 2020 een samenwerkingscontract met Refu-Interim. Daarnaast heeft het huis de
contacten met De Grote Post (Oostende), Unia, CGSO, Enchanté vzw verder uitgebouwd (+ potentiële
nieuwe partners).
Daarnaast volgde het huis twee meetings bij van de werkgroepen: 'Sociaal werk in een
multidisciplinaire context' en 'Sociaal werk in een superdiverse context' van de koepel 'Sterk sociaal
werk West-Vlaanderen’.
Het huis voerde gesprekken met KAAP, een (podium)kunsteninstelling in Brugge en Oostende. Samen
keken ze hoe hun programmatie inclusiever konden maken en waar ze konden samenwerken. Ook
hebben ze een gesprek gehad met Vormingplus Oostende, de aanleiding was een filmvertoning van
Girl. In de toekomst willen ze hier verder aan meewerken.


Regenbooghuis Limburg
Op de planning van Het Regenbooghuis Limburg 2020 stond om de contacten met Ster Noord van
HuisvandeMens te verdiepen. Dat zijn de Huizenvandemens in het noordelijk deel van de provincie. Ster
Zuid heeft vorig jaar een vorming gevolgd, maar het huis wilde eerst naar de Huizenvandemens, die bij
Ster Noord horen, op bezoek gaan voor een hernieuwde kennismaking.
Op 26 oktober 2020 was er een voorstelling Tender Men van Koen De Preter in Cultuurcentrum Hasselt.
Voorafgaand aan de voorstelling heeft het Cultuurcentrum het huis gevraagd een inleiding te geven op
het thema. Dit gebeurde door de voorzitter en d.m.v. poetry slam door Inke.



Het Roze huis
Er was een structureel overleg met stad Mechelen en enkele andere partners rond de werkgroep LGBT+
om regenboogsensibiliteit van stad Mechelen te verbeteren. Overleg was samen met HLWM, Huis van
de Mens en Theater M.



UniQue
De samenwerking met UCLL is door COVID, helaas, niet gerealiseerd.
Ook is de verspreiding van de boekjes naar de huizen van de mens en het vragen voor een mogelijke
samenwerking niet kunnen doorgaan door COVID.
Om het kruispuntdenken en de meervoudige discriminaties in de praktijk om te zetten, hadden we dit
jaar ook graag samenwerkingen aangegaan met een aantal organisaties die werken met mensen die

financieel beperktere middelen hebben en waar armen het woord nemen. We hebben hiervoor ook de
eerste contacten kunnen leggen. Doordat er door deze organisaties veelal concrete zaken gevraagd
werden die door Covid-19 moeilijk realiseerbaar waren en doordat de werking van sommigen onder
hen door Covid-19 ook teruggeschroefd was, heeft dit tot op vandaag weinig concrete resultaten
opgeleverd.
Ook met zijn er contacten geweest met Grip VZW, een organisatie die werkt met mensen met een
beperking. Hier werd afgetoetst of er in de toekomst vormingen kunnen gegeven worden. Dit zal ook
opnieuw opgenomen worden zodra de situatie het terug toelaat.


Casa Rosa

Er werd een samenwerking met IN-Gent opgestart (inburgering en intergratie). Zij hielden hun
ontmoetingsmomenten voor vrouwen met een migratie achtergrond in het gebouw van Casa Rosa.

12. Verspreiding materiaal op lokaal niveau

De regionale huizen waren een interessante partner om producten van Team Gelijke Kansen te verspreiden tot
op het lokale niveau. Dat deden ze zowel binnen het regionale huis als op externe standen.

Doelstelling
Verspreiden producten tot op het
regionale en lokale niveau.

Indicator
De huizen verspreiden de
producten op vraag van GKV.

Concreet
Overzicht van verspreide
materialen en
gelegenheden waarbij ze
verspreid werden.

Door COVID konden veel materialen niet verspreid worden, hieronder een overzicht van de plaatsen waar de
materialen wel zijn verspreid, geordend per huis:



Regenbooghuis Limburg
Op 5 maart was het huis aanwezig met een infotafel bij de film Girl, georganiseerd door Stad Peer. Er
waren 140 mensen aanwezig bij de film. De aanwezigheid van Regenbooghuis Limburg werd kenbaar
gemaakt tijdens de inleiding van de film. Na afloop was er veel interesse voor onze materialen (zie de
foto onderaan).



West-Vlaams Regenbooghuis
De ‘Watjes’ werden verspreid op de nieuwjaarsreceptie in 't Bosjoenk.
Helaas zijn er buiten de vaste locaties, Huis van de Mens en CAW, weinig gelegenheden geweest om
materiaal te verspreiden. Wel zijn er folders van het huis aangevraagd door Politiezone Brugge en
COVIAS Brugge.



UniQue
In het begin van het jaar was het niet mogelijk om materiaal te verspreiden, de verschillende
evenementen waar het materiaal ging liggen zijn afgelast door COVID.
In november 2020 was er een affichecampagne met verspreiding van de boekjes van UniQue (zie de
foto onderaan). Met de affichecampagne werd er melding gemaakt van de door de Vlaamse Overheid
gelanceerde website checkjezelf.be.

Normaal werd er materiaal verspreid op het holebifilmfestival maar dat festival is niet kunnen door
gaan door de coronamaatregelen. Er werd wel materiaal verspreid bij de nieuwe psychologenpraktijk te
Heverlee en bij de lokale politie Leuven.
Op 10 september 2020 postte het huis een Facebookpost naar aanleiding van de Wereld Suïcide
Preventie Dag. Op deze dag werd er wereldwijd aandacht gevraagd voor de preventie van zelfdoding en
voor geestelijke gezondheidsproblemen. Ook bij UniQue stonden ze hier even bij stil. De Vlaamse
regering had daarom de website checkjezelf.be gelanceerd. Op deze website kon je tips en oefeningen
rond eenzaamheid, angst, stress, verlies, veerkracht en burn-out vinden. Zie link naar de website:
https://checkjezelf.be. en zie de foto onderaan.



Het Roze Huis
De verspreiding van het materiaal was niet mogelijk omdat de activiteiten dankzij corona werden
afgelast. HRH zette in op een sterkere online verspreiding en maakte een aangepaste
communicatieplanning voor sociale media die zichtbaarder was, via betaalde advertenties,
sensibiliseerde en tegelijkertijd promo maakte voor de activiteiten die wel konden doorgaan zoals een
aangepast onthaal, HolebiBib, en online vrijwilligersmomenten.



Casa Rosa
Alle folders en brochures (bv: watjes) werden laagdrempelig aangeboden in de lobby van het gebouw
van Casa Rosa.

13. Interne werking

Deze samenwerking in het kader van de ad nominatim startte in 2018. Om op een goede manier samen te werken,
organiseerden de huizen regelmatig overleg, en is er online communicatie en uitwisseling. In 2020 organiseerden
we een evaluatie van de samenwerking.

Doelstelling
Er zijn min. zes overleggen per jaar.

Indicator
Er zijn min. zes overleggen per
jaar, waarvan een aantal met de
personeelsleden en een aantal
met de bestuurders.

Concreet
Overzicht van de locaties en
thema’s van de overleggen.

Er is online uitwisseling en kennisdeling.

We gebruiken humhub of een
ander platform om aan online
uitwisseling en kennisdeling te
doen.

Uitleg over het gebruikte
platform en de manier
waarop die ingezet wordt.

Evaluatie van de samenwerking.

Organiseren van een
evaluatietraject met
aanbevelingen.

Uitgetekend
evaluatietraject met timing
en beslissingsmomenten.

Overzicht van de locaties en thema’s van de overleggen:


Regiovergaderingen (Huizenoverleg en GK-overleg)

Datum

Locatie

Thema

8 februari

Casa Rosa

Evaluatie huizenoverleg en uitwisseling.
Overleg met de bestuurders.

18 februari

Holebihuis

Samenwerkingsmogelijkheden 2020.
Planning tussentijdse doelen.
Overleg met GK-medewerkers.

6 juni

HRH Antwerpen

Opvolging doelen bespreken.
Overleg met GK-medewerkers.

20 juni

Online

AV çavaria.

2 september

Brussel

Overleg ad nominata doelstellingen samen met
bestuurders en GK-medewerkers.

8 december

Online

Afronding doelen.
Overleg met GK-medewerkers.



Raad van Bestuur çavaria (met vertegenwoordiging uit de regio’s).

Datum

Locatie

29/02

Leuven

29/04

Online

26/06

Online

08/07

Brussel

27/08

Online

19/09

Online

10/10

Leuven

16/11

Online

12/12

Online

Het gebruikte platform en de manier waarop dat ingezet wordt:
We stapten dit jaar over van het platform Humhub naar Microsoft teams om de uitwisseling en communicatie
vlotter te doen verlopen. Er werd een apart kanaal voorzien voor de gelijkekansenmedewerkers. Hierdoor kon er
gemakkelijk afgestemd worden en contact opgenomen worden met çavaria indien er vragen waren (zie
afbeelding hieronder).

Evaluatie van de samenwerking met timing en beslissingsmomenten:


Het evaluatietraject werd opgenomen in het ruimer traject rond rollen van çavaria, huizen en
verenigingen (traject 2020). De analyse kan je terugvinden in bijlage 16. Op 13 februari 2021 bespraken
we het verdere verloop op basis van de analyse en we zullen deze terugkoppelen naar de betrokken
stakeholders.

Bijlage 1

Oostende:
Bibliotheken
Bibliotheek Konterdam - Stene

Lijsterstraat 3

Bibliotheen Kris Lambert

Wellingtonstraat 17

Bibliotheek Vuurtoren

Voorhavenlaan 1

Stadsdiensten etc.
Stadhuis Oostende

Vindictivelaan 1

Sociaal Huis

Edith Cavellstraat 15

CAW

Sint-Sebastiaansstraat 16A

JAC

Zinnialaan 1

LGBT+

Rebus, At the pub

Valentino

Sint-Franciscusstraat 29

Café Maxim

Van Iseghemlaan 37

Gaybar Bananas

Kleine Weststraat 15

Café de Pelouse

Bonenstraat 1

Sauna Aquarius

Peter Benoitstraat 77

Cultureel
CC Grote Post

Hendrik Serruyslaan 18a

KAAP - Vrijstaat O

Koning Boudewijnpromenade 10

Mu.Zee

Romestraat 11

Stadsmuseum Oostende

Langestraat 69

Fort Napoleon

Vuurtorenweg 13

Vorming Plus

Sint-Niklaasstraat

Diversiteit

FMDO

Kanunnik Dr. Louis Colensstraat 7

AIDEA VZW

St-Jansstraat 20

ALBANEES CULTUREEL CENTRUM

Torhoutsesteenweg 211

AMORGA

Klaprozenlaan 10

ARAGATS

Schapenstraat 31

ARIANA

Jacob Besagestraat 25

ASHTI

Goedheidstraat 20

BOUROK BO KADIOM - WERKEN AAN DE TOEKOMST IN SENEGAL

Begonialaan 8

DYNAMISCHE KAMEROENSE VROUWEN

Stanleylaan 63

EGYBELG

Kreekstraat 13

ÉCOLIERS SANSPAPIERS DE NGAPAROU VZW

Spoorwegstraat 28/3

GEMEENSCHAP SOMALIË EN WEST-VLAANDEREN

Stuiverstraat 210

HUMANS SENSE PROJECT

Van Iseghemlaan 84

JIYAAN

Prof. Mac. Leodplein 14

JIYAN

Sint-Amandsberglaan 53

KAGANDAHAN

Adolf Buylstraat 5

KINU KONGA BATUI

Schelpenstraat 10 bus 2

LATINACION

Langestraat 86

MAANDEEQ

Adolf Buylstraat 5, b101

MASOLO VZW

Torhoutsesteenweg 254

MATONDO

Nijverheidstraat 56

MIR

Schietbaanstraat 79

MULTI MONDO VZW

Sint-Sebastiaanstraat 45

MUNTADA

Frère-Orbanstraat 18

NDIGBO WEST FLANDERS VZW

BROEDERLIJKHEIDSTRAAT 23

NEPALI SAMUDAYA

Romestraat 31 bus 2

OMID-E-MAIHAN

Amsterdamstraat 170

ONE HEART, ONE MIND

Weeshuisstraat 9

OSBU

Longchamplaan 30

PAMIR

Nieuwpoortsesteenweg 471 bus 3

SAMEN DIVERS VZW

Sint-Catharinapolderstraat 18

SAMEN VOOR ZUID-SOEDAN

Zwaluwenstraat, 139

SHAIRWOO

Dichterspad 1

SHANTI

Marie Joséstraat 2

SOMALIË IN OOSTENDE VZW (CGSO)

Filip Van Maestrichtplein 4/0101

SUDANESE BELGIAN SOLIDARITY

Leffingestraat 226/5

SYRIË MET LIEFDE

Brabantstraat 7 bus 3

TARUNDO VZW

Tarwestraat 73

TIBETAANS CULTUREEL CENTRUM OOSTENDE

Langestraat 58

VAKO

Schipperstraat 43 bus 12

WITTE ROZEN VZW

Nieuwpoortsesteenweg 53

ZACHU SOLIDARITY COMMUNITY BELGIUM

Tarwestraat 18

Vrouwen
FEMMA - KONTERDAM - MEIBOOM

Zandvoordeschorredijkstraat 17

FEMMA - SINT-ANNA STENE

Stenedorpstraat

FEMMA OOSTENDE HEILIG HART

Parochiecentrum zaal Cenakel Schilderstraat 3

FEMMA ST FRANCISCUS

Franciscusheem, p/a Bauwensplein 12

FVV-OOSTENDE

Aartshertogstraat 4

VIVA - SVV

Edith Cavellstraat 15

VROUWENSOLIDARITEIT

Seringenstraat 17 - bus 4

Samenleven en welzijn
A.D.A.M.S.

Le Chatelet, Petit Paris (hoek KoninginnelaanNieuwpoortsesteenweg)

DOVENVERENIGING OOSTENDE "DE ZEESTER"

Leon Spillaertstraat 67/4

DYADE VZW

Vaartblekersstraat 12A

HANDIO

Noord-Edestraat 30

OXFAM SOLIDARITEIT

Torhoutsesteenweg 25

RODE KRUIS

Torhoutsesteenweg 56

SAMENLEVINGSOPBOUW

Torhoutsesteenweg 100

VRIENDENKRING NIET ALLEEN

Stokkellaan 175

Te ver
FEMMA - HEILIG HART

Keignaertlaan 34

FEMMAGNIFIQUE OOSTENDE ZANDVOORDE

Zwanenlaan 73

FEMMA OOSTENDE ZANDVOORDE

Parochiezaal, Kloosterstraat

Brugge:

Hoofdbibliotheek

Kuipersstraat 3

CGSO

Kon. Elisabethlaan 92

At the pub

Hallestraat 4

Parazzar

Torhoutse Steenweg 10

CAW

Ruddershove 8

Huis van de Mens

Hauwerstraat 3C

Route 36

Vlamingdam 36

8000
Brugge
8000
Brugge
8000
Brugge
8200
Brugge
8000
Brugge
8000
Brugge
8000
Brugge

Huis van de
Bruggeling

Frank Van Ackerpromenade
2

Studs Club

Hoogste van Brugge 1

8000
Brugge
8000
Brugge

Per post:
Huis van de mens
Kortrijk
Overleiestraat 15A
Roeselare Godshuislaan 94
Ieper
Korte Torhoutstraat 4
Diksmuide

Esenweg 30

8500 Kortrijk
8800 Roeselare
8900 Ieper
8600
Diksmuide

Bijlage 2
Artikel HBVL 15-1-2020 over Regenboogzebrapad Beringen
ID/ Bas Bogaerts
Regenboogzebrapad verdeelt sp.a’ers met moslimachtergrond
BERINGEN
Een gemeenteraadslid van sp.a -Beringen heeft, ondanks een akkoord binnen de fractie, toch tegen een
regenboogzebrapad gestemd. Een ander heeft zich onthouden. Maar binnen de partij klinkt het dat een
conservatieve houding over ethische thema’s niet past bij socialisten.
Liliana Casagrande en Zahra Boufker
De stad Beringen hangt al verschillende jaren de regenboogvlag uit op de Internationale Dag tegen Homofobie en
Transfobie. “Maar het is tegelijkertijd ook jammer dat dit alleen op deze ene dag zichtbaar is”, zegt Kobe Snyers,
fractieleider van oppositiepartij Groen. Daarom stelde hij op de laatste gemeenteraad voor om een
regenboogzebrapad aan te leggen, net zoals in Genk en in Hasselt een symbool van een holebi- en
transgendervriendelijke stad. “Een mooi signaal dat permanent in het straatbeeld aanwezig is. We kunnen niet
duidelijk genoeg maken dat in Beringen iedereen welkom is en een plaats heeft. Het is een kleine moeite, maar
een groot gebaar.”
Commotie
Groen kreeg daarvoor de steun van sp.a, die sinds de vorige verkiezingen ook in de oppositie is beland. Maar
nadat Dave Schops, die sinds kort als fractieleider ex-burgemeester Maurice Webers vervangt, in de
gemeenteraad aankondigde dat zijn partij dit zou goedkeuren, bleek uit de stemming plots iets anders. Vreemd,
want sp.a staat bekend om haar partijdiscipline, waarbij iedereen het voorstel van de fractieleider volgt. Raadslid
Ömer Ünlü stemde tot ieders verbazing tegen, net als de andere oppositiepartij Vlaams Belang, die vindt dat een
zebrapad wit moet blijven. Youssef El Ballata (sp.a) onthield zich. Op de vraag van onze redactie om toelichting
te geven over zijn standpunt, wilde Ünlü niet ingaan. El Ballata haalt de schouders op: “Waarom ik me onthouden
heb? Volgens mij speelt die problematiek van holebi’s niet. Ik ben niet voor, ik ben ook helemaal niet tegen.”
Binnen de partij is daar commotie over. Sommige bronnen zeggen dat de conservatieve houding rond ethische
thema’s van deze verkozenen met een moslimachtergrond niet te verzoenen valt met het socialisme. Ze vrezen
dat Ünlü met zijn stemming een statement wil maken tegen homoseksualiteit.
Not amused
Dave Schops is in elk geval verrast door de houding van zijn twee partijgenoten. “We hebben op de
gemeenteraad zelf afgesproken om dit goed te keuren. Zeer vreemd dat er een paar anders hebben gestemd. Ik
ben in elk geval not amuseden ga uitleg vragen. Misschien hebben ze zich vergist. Op de vorige gemeenteraad
heeft CD&V-schepen Witters ook per ongeluk tegen zijn eigen voorstel gestemd.”
Maar “per ongeluk” strookt niet met de uitleg die de raadsleden zelf geven. Zou het kunnen zijn ingegeven door
religieuze overwegingen? “Dat weet ik niet, maar er zijn in onze partij ook moslims die dit wel goedgekeurd
hebben.” Zo heeft islamleerkracht Abdulkader Yilmaz het voorstel gesteund, net als Hanim Karacan en Bilgin
Bekdemir. Voor Alain Yzermans, voorzitter van sp.a-Limburg, moet er nu intern overleg volgen om de zaken uit te
klaren.
Stadsbestuur
Het stadsbestuur heeft weliswaar geen zin om zo’n pad aan te leggen. “Navraag bij steden als Genk en Hasselt
leert ons dat hun genderbeleid tot stand is gekomen op basis van noden en signalen vanuit de doelgroep zelf”,
legt bevoegde schepen Hilal Yalçin (CD&V) uit. “In Beringen hebben we tot dusver dergelijke signalen niet in die
mate opgevangen om een volwaardig beleid rond dit thema uit te bouwen. Het lijkt me dan ook niet aangewezen
om een regenboogzebrapad aan te leggen. Dit betekent niet dat we dit thema links laten liggen."

Bijlage 3

PERSBERICHT
Regenbooghuis Limburg geeft de Beringse regenbooggemeenschap
een gezicht met een sit-in op 14 maart
Op zaterdagmiddag 14 maart organiseert Regenbooghuis Limburg vzw, de Limburgse koepel
van holebi- en transgenderverenigingen, een sit-in op de Markt in Beringen.

Onlangs werd in Beringen binnen de sp.a-fractie tegen de aanleg van een regenboogzebrapad
in Beringen gestemd. Als aanvulling daarop kon men in de media vernemen dat het
stadsbestuur ook geen noodzaak zag om een zebrapad aan te leggen, aangezien er volgens de
bevoegde schepen “geen noden en signalen vanuit de doelgroep zelf zijn om een volwaardig
beleid rondom dit thema uit te bouwen.”
Volgens voorzitter van Regenbooghuis Limburg, Leopold Lindelauff , is die uitspraak
‘prematuur’: “Niet alle noden en signalen van holebi en transgender personen komen in het
openbaar of worden publiekelijk verkondigd. Desondanks zijn die noden er wel degelijk. Zo'n
5 tot 8 procent van onze samenleving behoort tot de regenbooggemeenschap. In Beringen zal
dat niet anders zijn. Hun netwerk; familie, vrienden, collega's en dergelijke beslaat zo'n 20%
van de bevolking”.
Daarnaast heeft Regenbooghuis Limburg vzw in Beringen het afgelopen jaar enkele
overleggen gevoerd met de betrokken ambtenaren en de betrokken schepen. Tijdens deze
overleggen vond het Regenbooghuis veel gehoor, waarbij zelfs de mogelijkheid om te komen
tot een samenwerkingsovereenkomst werd besproken. De uitspraak dat er geen signalen
zouden zijn en dat een volwaardig beleid uitbouwen niet nodig is, heeft het team van
Regenbooghuis Limburg dan ook verbaasd en teleurgesteld.
Met de sit-in wil Regenbooghuis Limburg op een vriendelijke manier de
regenbooggemeenschap in Beringen een gezicht geven. Tussen 14.00 uur en 16.00 uur is
iedereen welkom op de Markt in Beringen voor een tasje koffie of thee, een regenbooglekkernij en een goed gesprek.
U bent hierbij ook van harte uitgenodigd.
EINDE PERSBERICHT
Voor informatie kunt u contact opnemen met:
Leopold Lindelauff (voorzitter): 0471 25 21 97 / voorzitter@regenbooghuislimburg.be
of
Manon van Engelen (coördinator Gelijke Kansen): 0470 79 85 18 /
manon.vanengelen@regenbooghuislimburg.be
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Youth for Love - Letter of support

I, the undersigned Leopold Lindelauff, representing Regenbooghuis Limburg vzw, Meldertstraat 38, 3500
Hasselt, Belgium expresses my support and interest the proposal Youth for Love 2. The proposal will be
submitted to the REC Call for proposals to prevent and combat all forms of violence against children, young
people and women REC-RDAP-GBV-AG-2020

The project aims at building and implementing a school and community programme in order to contribute
to the prevention, management and contrast of peer violence among teenagers, especially gender-based
violence, by strengthening the engagement of youth, school staff, local communities and families. The
project’s main activities will involve training for students, teachers, and parents, community-based initiatives
and youth led campaigning and advocacy against peer violence and especially forms of gender-based
violence among peers within their communities.

We as an organization express our interest in the activities and the results of the project.

Date and signature,
March 23th 2020
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Inhoud
1.

Intro ........................................................................................................................................... 80

2.

Doelstellingen behalen .............................................................................................................. 80

3.

Onderlinge samenwerking tussen de huizen ............................................................................. 81

4.

Samenwerking met çavaria als dossierbeheerder en coördinator van het project ..................... 81

5.

Tot slot ...................................................................................................................................... 82

Intro
Dit is de beknopte samenvatting van het uitgebreide verslag van de evaluatie. De antwoorden werden (via
een schriftelijke bevraging) door 4 van de 5 huizen ingevuld (okt-nov 2020). De aanbevelingen werden
door de respondenten zelf aangereikt. Ik2 geef hier enkel mee wat ik las.

Doelstellingen behalen
De 4 huizen herkennen zich helemaal tot gemiddeld in het rapport als het over hun eigen bijdrage in de
werking gaat. Over de lessen die eruit te halen zijn, de kwaliteit van de samenwerking en het nut van het
rapport zijn er wel vragen.

Aanbevelingen: grenzen van vrijwilligers bewaken, meer aandacht voor de samenwerking onderling,
opletten met focus op bepaalde doelgroep.

De tevredenheid over het behalen van de eigen doelstelling per huis is goed: er was meer zichtbaarheid en
sensibiliseren, meer lokale samenwerking wat het draagvlak verbreedt. Bij die projecten waar het niet
goed ging, zien we als ooreak de kwetsbaarheid van contactpersonen en (personeels)wissels: kortom de
mens achter het werk. Een project staat of valt vaak daardoor, wat riskant is voor het welslagen.

2

Ik ben Marieke Genard, procesbegeleider, aangesteld als extern evaluator voor dit project
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Aanbevelingen (naar elkaar): draagvlak creëren, niet enkel intern maar ook bij partners intern; zo is een
samenwerking meer ingebed en stabieler. Durf je manier van werken in twijfel trekken en vernieuwen.
Zorg actief dat scholen weten dat je bestaat door naar buiten te komen.

Onderlinge samenwerking tussen de huizen
Gemeenschappelijke acties (zoals Genderkoekjes actie voor de Warmste week) zorgt voor het gevoel van
samen een groter geheel te zijn. Op voorwaarde dat er goeie afspraken gemaakt worden over wie wat en
waar.

De gelijkekansen-medewerkers ervaren het overleg als belangrijk, zelfs noodzakelijk om van elkaar te
leren en duidelijke afspraken te maken. Onderling contact is niet sterk ontwikkeld en er wordt naar team
çavaria gekeken om dat te coördineren. Er is nood aan WIJ-gevoel, wat bij het de analyse van het
regenboogbeleid duidelijk WEL gevoeld werd.

Aanbevelingen: maak werk van gelijkwaardige input/engagement van alle huizen, heldere afspraken en
coördinatie.

Bij de huizenbesturen is de nood minder eensgezind om contact te hebben met elkaar. Het huizenoverleg
zou beter werken als er: (aanbevelingen) meer continuïteit in aanwezigheden (zelfde personen) was, open
en eerlijke communicatie, informeel contact voor en na de vergaderingen.
Soms communiceert men niet open uit koppigheid of schaamte voor eigen falen.
Elk huis heeft zijn eigen doelstellingen te behalen, doordat personeel- en bestuursoverleg gescheiden
wordt, lijkt er nog meer versnippering.
Drie van de vier besturen (die antwoordden) vindt dat het WIJ-gevoel hier ontbreekt. Is het door gebrek
aan wil? Of is het kunstmatig dit te verwachten?

Het belang van andere en meer informele contactmomenten is groot; een protestactie, Sparkle, sociale
media, … zo kan de mens achter het huis zichtbaar worden. Hier wordt wel veel verbinding gevoeld, wat
een goede basis is voor vertrouwen en samenwerking.
Aanbeveling: meer aandacht voor de informele gezamenlijke acties, werkt verbindend. (cfr Traject 2020)

Samenwerking met çavaria als dossierbeheerder en
coördinator van het project
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In de rol als dossierbeheerder geven de respondenten aan dat ze weinig zicht hebben op wat Cavaria doet
voor het project (unaniem 2 op een score van 1-5). Wat betreft de tevredenheid over die rol varieert het van
eerder ontevreden tot eerder tevreden. Er wordt aan toegevoegd dat de tevredenheid sterk is afgenomen in
de jaren.

Aanbeveling: Bespreken welke structuur: ofwel meer coördinatie opnemen, of anders geld verdelen.
Bestuursleden van de huizen mee betrekken in de dialoog. Meer luisteren naar wat er leeft. Verwijzing
naar de nota van 2/sep (niet helemaal duidelijk of het de nota van het Roze Huis is of die van Yves).

Als coördinator en ondersteuning op de inhoud van het project ziet men een groot verschil tussen het
eerste jaar en het laatste; door het wegvallen van Anja en geen volwaardige vervanging. De algemene
tevredenheid is laag: 2 op 5.

Aanbeveling: de coachende rol (zoals Anja deed) weer opnemen. Nood aan duidelijke structuur en
communicatie, besturen betrekken bij beslissingen. Continuïteit in personeel die GK medewerkers
coördineert en afspraken opvolgt.

Wel positief: resultaats-inspanningsverbintenis en rapportage.

Mogelijke inspanning vanuit de huizen zelf: (aanbeveling) blijven bevragen en uitspreken, zelf stappen
ondernemen. Mits financiering ook taken opnemen. Betere opvolging van de beslissingen.

Tot slot
Algemene bevinding over het project (2 à 3 op 5) en over de samenwerking in het project (eerder 2 op 5):
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Ondanks alle kritiek zien de huizen de meerwaarde van de samenwerking zeker nog wel. Maar die moet
verbeterd worden.

Er is waardering voor wie zich inzette en een herverdeling mogelijk maakte (West-Vlaanderen). Er is
begrip voor de personeelsleden die moesten inspringen en quasi onvoorbereid met de eigen cultuur en
werkwijze van de 6 partners werden geconfronteerd.
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