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Er is al veel bereikt
In het kader van de pilot-subsidietafel ‘Ruimte voor verschillen’ hebben Sport
en Welzijn Leidschendam-Voorburg, Stichting iDb, COC Haaglanden, Woej
en de Bibliotheek aan de Vliet begin 2019 het uitvoeringsplan 2019
ontwikkeld om discriminatie bestrijden en concrete bijdragen te leveren aan
een inclusieve stad waar iedereen telt, ongeacht geslacht, seksuele
gerichtheid, afkomst, handicap, geloof of een andere grond. In de loop van dit

jaar zijn verschillende momenten ingebouwd om de voortgang van de
geprogrammeerde activiteiten te bewaken en de samenwerking te evalueren.
De samenwerkingspartners hebben geconstateerd dat er in het eerste jaar
van de subsidietafel resultaten zijn bereikt die kunnen worden uitgedrukt in
termen van een doelmatige inzet van middelen en toegankelijkheid van het
aanbod, zoals:
•

de afstemming tussen het aanbod van Sport en Welzijn en Stichting iDb
ten behoeve van het voortgezet onderwijs waardoor gastlessen en andere
activiteiten beter kunnen worden ingezet ten behoeve van een veilige en
inclusieve leeromgeving;

•

de samenwerking tussen Woej en COC Haaglanden om het aanbod beter
afstemmen op de behoefte van lhbtqi+ in Leidschendam-Voorburg, met
name roze 50 plus die behoefte hebben aan laagdrempelige activiteiten.
In 2020 wordt de samenwerking tussen Woej en COC Haaglanden verder
uitgebreid door het gezamenlijk onderzoeken van de positie en behoeften
van roze ouderen in Leidschendam-Voorburg.

Het vervolg in 2020
Het toekomstbeeld
De informatie die tijdens de evaluatie is uitgewisseld en gedeeld geeft inzicht
in het toekomstbeeld dat de samenwerkingspartners voor ogen hebben, de
keuzes die moeten worden gemaakt om het wenkend perspectief passend bij
de initiatiefvraag ‘Ruimte voor verschillen’ te verwezenlijken en van de inzet
die van de samenwerkingspartners en anderen mag worden verwacht. Het
ideaal beeld dat de samenwerkingspartners voor Leidschendam-Voorburg als
inclusieve stad voor ogen hebben laat zich globaal omschrijven als:
• Een samenleving waar geen spanning en strijd is tussen generaties
en inwoners zich, ongeacht hun seksuele gerichtheid, afkomst,
handicap of een andere grond, thuis voelen en gelijkwaardige toegang
hebben tot bronnen die van belang zijn voor hun participatie binnen de
samenleving.
• Er is een breed aanbod van activiteiten die een integrerende werking
hebben en inwoners in staat stellen om elkaar te ontmoeten en
betekenisvolle relaties aan te gaan.
• Initiatieven van burgers die bijdragen aan inclusie en non-discriminatie
worden ondersteund en gefaciliteerd.
• Er is oog voor diversiteit en verschillen worden positief gewaardeerd.
Op basis van de evaluatie hebben de samenwerkingspartners besluiten
genomen die moeten leiden tot een betere afstemming tussen de
programmeerde activiteiten en een efficiëntere inzet van het ter beschikking
staande budget. Er is ook gesproken over verbreding van de doelgroep en
over de wijze waarop initiatieven door partijen kunnen worden ingebracht die
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(nog) geen deel uitmaken van de huidige tafel. Met het oog hierop is besloten
om in 2020 ook aandacht te schenken aan de doelgroep 4 tot 12 jaar en aan
ouderen. Ten aanzien van de gewenste openheid van de tafel zijn de
volgende besluiten genomen:
•

de leden van de subsidietafel zullen zich proactief opstellen en inzet
leveren om beter inzicht te krijgen in wensen en behoeften van
doelgroepen de vooralsnog onvoldoende worden bereikt;

•

partijen die een wezenlijke inbreng kunnen hebben, maar nog geen
deel uitmaken van de tafel kunnen, op grond van deskundigheid of
specifieke positie binnen het krachtenveld, op ad-hoc basis
deelnemen aan de bijeenkomsten van de subsidietafel;
de samenwerking met GGD zal worden aangegrepen om de inhoud
van het aanbod ten behoeve van onderwijs, met name voor het
primair onderwijs, te verdiepen en beter in te bedden;
er zal jaarlijks een budget worden vrijmaakt voor nieuwe initiatieven
om de openheid van de tafel tot uitdrukking te brengen en om
innovatie te stimuleren.

•

•

Het uitvoeringsplan van 2020
Met de activiteiten die in dit uitvoeringsplan zijn opgenomen geven de
partners concrete invulling aan de behoefte van inwoners van LeidschendamVoorburg die vooralsnog onvoldoende toegang hebben tot bronnen die van
belang zijn voor een gelijkwaardige participatie binnen de samenleving. Bij de
geprogrammeerde activiteiten ligt de nadruk op het bestrijden van
discriminatie, het bevorderen van inclusie en het ondersteunen van
initiatieven die integrerend werken en de maatschappelijke participatie
vergroten.
De gemeente wil zich nadrukkelijk profileren als een inclusieve en solidaire
stad en heeft de genoemde partners gevraagd om een gezamenlijk aanbod te
ontwikkelen. De opdrachtnemers hebben de initiatiefvraag van de gemeente
vertaald in de volgende deelvragen:
•

•

•

Richt de antidiscriminatievoorziening zodanig in dat inwoners van
Leidschendam-Voorburg die met discriminatie worden geconfronteerd
tijdig worden bereikt en op een adequate wijze worden geïnformeerd,
geadviseerd en ondersteund.
Vergroot de meldingsbereidheid onder lhbtqi + zodat er beter inzicht
ontstaat in de aard en omvang van de ervaren en gesignaleerde
discriminatie waardoor effectieve maatregelen kunnen worden genomen
om discriminatie en uitsluiting van de doelgroep te bestrijden en te
voorkomen.
Adviseer en ondersteun scholen bij initiatieven die van belang zijn voor
een veilige en inclusieve leeromgeving.
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•

•

•

Creëer in nauwe samenwerking met lokale partners plaatsen voor
ontmoeting waar ruimte is voor verschillen en momenten worden
ingebouwd voor het bespreekbaar maken van obstakels die inclusie
belemmeren en voor het uitwisselen en delen van informatie over wat er
kan worden gedaan om (gevoelens) van onveiligheid inclusie te
voorkomen en non-discriminatie te bevorderen zaken.
Adviseer en ondersteun sportclubs en maatschappelijke organisaties
zodat zij het eigen beleid en het activiteitenaanbod beter kunnen
afstemmen op doelen op het gebied van participatie, integratie en
inclusie.
Adviseer en ondersteun burgerinitiatieven en initiatieven van
maatschappelijke organisaties en anderen die gericht zijn op het
bevorderen van non-discriminatie en inclusie.

Leeswijzer aanbod
Het aanbod is mede gebundeld binnen clusters van activiteiten die gebaseerd
zijn op de initiatiefvraag van de gemeente en, indien van toepassing, de
leeftijd van de doelgroep.
De clusters zijn:
• Voorlichting: de activiteiten die binnen dit kader worden uitgevoerd
moeten inwoners van Leidschendam-Voorburg informeren over de
diversiteit van de samenleving en over hoe zij op een positieve wijze
kunnen omgaan met verschillen.
• Ontmoeting: met de activiteiten die gericht zijn op ontmoeting willen de
partners inwoners van Leidschendam-Voorburg gelegenheid bieden
om elkaar te ontmoeten, informatie met elkaar uit te wisselen en om
factoren en processen die tot uitsluiting en discriminatie leiden of
kunnen leiden bespreekbaar te maken en naar oplossingen te zoeken.
• Bewustwording: inwoners van Leidschendam-Voorburg die in het
kader van dit aanbod worden bereikt zijn geïnformeerd en beschikken
over kennis en vaardigheden die hen weerbaar maken tegen
obstakels die tot discriminatie en uitsluiting kunnen leiden.
•

•

Informatie, training en advies: met het aanbod op dit gebied willen de
samenwerkingspartners he volgende bereiken (a) een toegankelijke
en bereikbare antidiscriminatievoorziening, (b) het zo dicht mogelijk bij
de burgers organiseren van de eerste opvang bij ervaren en
gesignaleerde discriminatie en (c) vergroten van de kennis en
vaardigheden zodat inwoners van Leidschendam-Voorburg op een
adequate wijze kunnen reageren op incidenten en voorvallen met een
discriminatoire karakter.
Ondersteunen en faciliteren: activiteiten die binnen dit kader worden
ontplooid dragen bij aan het versterken en mogelijk maken van
initiatieven van zowel de onderlinge partners als andere initiatieven
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binnen de gemeente, zoals initiatieven van scholen, sportclubs en
belangenorganisaties van gehandicapten.
Het aanbod en de daarbij behorende toelichting zijn opgenomen in de bijlage.
In de bijlage zijn de activiteiten van de samenwerkingspartners aangegeven
in de volgende kleurencombinaties:
•
•

geel: COC Haaglanden
groen: Stichting iDb

•
•

roze: SenW
wit: Woej

•

blauw: Bibliotheek aan de Vliet

Het beoogde maatschappelijke effect uit de initiatiefvraag wordt benoemd
• Discriminatie wordt effectief aangepakt
- Een goed functionerend meldpunt voor signalen van discriminatie
- Iedereen is bekend met het meldpunt voor discriminatie
- Minderheidsgroepen melden discriminatie
• lhbtqi+ wordt geaccepteerd
- Onderling contact tussen bevolkingsgroepen
- Inwoners hebben kennis van en begrip voor elkaar
• lhbtqi+ inwoners zijn geëmancipeerd (kunnen zijn wie je bent)
- De doelgroep heeft de tools om te participeren
- De doelgroep heeft kennis van de mogelijkheden die er zijn
• Positieve aandacht voor verschillen
Activiteit:
• Korte omschrijving
• Maatschappelijk doel
• Gewenste situatie aan het einde van het uitvoeringsplan
•
•
•

Locatie
Samenwerking
Doelgroep?

Kosten
• Benodigde ureninzet en de uurprijs
• Andere kosten verbonden aan de activiteit
• Als de kosten betaald worden vanuit een andere subsidietafel is
aangegeven welke subsidietafel
Monitoring
• KPI / resultaat indicator in cijfers
• Effectmeting, hoe en wat
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Aanbod en kosten per organisatie
Organisatie

Activiteit

Totale
kosten

Prijsvraag 1x per jaar
allen
Stichting iDb

prijs wordt
uitgekeerd via
gemeente

€

3.070,00

Uitvoering wet antidiscriminatievoorziening

€ 22.103,85

Educatief aanbod jeugd onder 12
jaar met als thema ‘Respect’ tijdens
de Week van Respect

€

3.480,00

Educatief aanbod jeugd 12+ met als
thema ‘Ruimte voor Verschillen’

€

3.480,00

€ 29.063,85

totaal

Pilot ‘oudere LHBTQI’ers in LV’;

€

6.274,39

Ondersteuning en begeleiding ‘Roze
Plus Soos’.

€

605,60

Woej

In- en opzetten van een Pink Panel
in LV ter monitoring.

behoefteonderzoek

€

-

Sociaal beheer Wijk- en
dienstencentra

Valt onder tafel
'Sociale Cohesie'

€

-

totaal

SenW

Borging 'Respect' voorlichting
scholen PO
Campagne ‘Sport is voor iedereen!’

€

6.879,99

€

4.320,00

€

5.850,00

Ruimte voor Verschillen op Brede
School PO

Valt onder tafel
‘Basisvaardigheden en Talentontwikkeling’

€

-

Helpdesk/ netwerk
Sportverenigingen

€
Valt onder tafel
‘Basisvaardigheden
en
Talentontwikkeling’

-

Jongeren Advies Punt (JAP)

Valt onder tafel
‘Opvoeden en
Opgroeien’

€

-
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Ruimte biedend

Valt onder tafel
‘Sociale Cohesie’

€
€

Organisatie Prijsvraag 1x per jaar

930,00

€ 11.100,00

totaal
Ondersteuning van scholen voor
voortgezet en middelbaar
beroepsonderwijs bij de educatie
over seksuele en genderdiversiteit.

€

5.341,60

Ondersteuning scholen in het
voortgezet onderwijs bij het opzetten
en uitvoeren van een GSA (Gender
& Sexuality Alliance).

€

2.924,80

GMW van COC Haaglanden

€

3.836,00

Organisatie regionale Coming Out
Dag
Diverse werkgroepen

€

4.000,00

COC Haaglanden

€
€ 16.102,40

totaal

Bibliotheek aan de
Vliet
Totaal

Faciliteren d.m.v. huisvesting,
promotie. Presentatie en
invullingprogramma

Vanuit subsidietafel €
‘Basisvaardigheden
en Talentontwikkeling’

-

€0

Resultaat subsidietafel Ruimte voor verschillen 2020
Beschikbaar: € 67.351,00
Aangevraagd: € 66.216,24
Restant: € 1.134,76
De samenwerkende organisaties bespreken graag de inzet van deze
resterende middelen op basis van de monitoring van de voortgang in 2020.
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