
Welkom bij de Inspiratiebijeenkomst

Roze Ouderen in zorg en 

welzijnsinstellingen



LHBTI vriendelijkheid bevorderen in 
zorg en welzijn, hoe doe je dat? 

Manon Linschoten, 
Projectleider Roze50+ 



 Nauwe samenwerking met o.a. Movisie
(kenniscentrum sociale vraagstukken en  
Vilans (kenniscentrum Langdurende zorg)



4 Speerpunten van Roze50+ 

 Ontmoeting en empowerment van LHBTI ouderen (ter 
voorkoming van sociaal isolement) 

 Zichtbaarheid ten behoeve van community building 
en het vergroten van maatschappelijke acceptatie

 Belangenbehartiging van LHBTI ouderen bij de 
landelijke overheid en gemeenten 

 Bevorderen van (kennis over) LHBTI vriendelijkheid in 
zorg- en welzijnsorganisaties, 
vrijwilligersorganisaties en het relevante 
beroepsonderwijs. (De Roze Loper)



Keurmerk voor LHBTI-vriendelijkheid in zorg 
en welzijn

Doel: bevorderen sociale acceptatie van 
lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, 
biseksuelen, transgender en intersekse 
personen in zorg en welzijn

www.rozezorg.nl

http://www.rozezorg.nl/


Geschiedenis in vogelvlucht

2008 Seniorengroep Nijmegen

2010 Ontwikkeling Roze Loper in samenwerking met KIWA.    

2011 Uitreiking Roze Loper aan zorggroep Reinalda

2014 De stap naar het buitenland

2017 Verbreding van ouderenzorg naar andere sectoren

2018 Samenwerking met meerdere Certificerende instellingen:

Roze Loper Scan



Roze Loper scan

Thema’s
• Bewustwording, openheid en 

respect 
• empowerment en passende 

aandacht
• privacy en veiligheid



1. Voorbereidende fase – bewustwording

creëren

2. Draagvlak creëren binnen de organisatie

3. Plan van aanpak opstellen/uitvoeren

4. Evalueren en borgen



Toolkit om aandacht voor seksuele en 
genderdiversiteit in zorg en welzijn te 
agenderen, versterken, implementeren en 
borgen

 Informatie

 Activiteiten



https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicaptensector/media/documents/Thema's/Inclusie/instrumentenbox-begeleiden-zonder-stempel.pdf
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicaptensector/media/documents/Thema's/Inclusie/instrumentenbox-begeleiden-zonder-stempel.pdf




➢Creëer een cultuur met respect voor diversiteit
➢Maak communicatie LHBTI inclusief. 

Vraag neutraal naar iemands ‘partner’ en stel 
identiteit voorop
Realiseer je het taboe rondom seksuele identiteit

➢Wees discreet en respectvol met informatie 
rondom LHBTI’s

➢Signaleer onaangename of onveilige situaties
➢Ken de sociale kaart



www.rozezorg.nl

Meer informatie via info@rozezorg.nl)

http://www.rozezorg.nl/
mailto:info@rozezorg.nl
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