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Expositie Nooit meer uitgesloten! 
De expositie laat foto’s zien van tien LHBTIQ+ personen die uit Zwolle en 
omgeving komen. De afgebeelde personen vertellen hun levensverhaal en deze 
zijn gebundeld in een boekje dat onderdeel is van de expositie.  
De tentoonstelling reist langs zorginstellingen en openbare ruimtes met als doel 
de zichtbaarheid en acceptatie van regenboogsenioren te vergroten. U kunt de 
expositie voor uw organisatie reserveren. Deze zal op een zichtbare locatie 
worden geplaatst. Aanvullend organiseren we dialoogsessies om bij 
bewoners/cliënten meer bewustwording te creëren. Daarnaast bieden we 
voorlichtingsmomenten voor uw medewerkers. 
Voor informatie: Niels Piëst, coördinator regenboogsenioren bij WijZ Welzijn 
Zwolle 
Telefoon: 038 8515700 

Mobiel: 06 10895700 

Email: n.piest@wijz.nu 

Website: www.wijz.nu/nooitmeeruitgesloten 
  
 

Fototentoonstelling LATER 
Deze tentoonstelling is gemaakt voor Project LATER en toont portretten van zes 

regenboogouderen in hun eigen omgeving, aangevuld met teksten over hoe zij in 

het leven staan. De fotograaf is Gabi van den Broek.  

De expositie bestaat uit 6 roll up-banners en is te huur om in bedrijven, 

instellingen en openbare ruimtes tijdelijk tentoon te stellen.  

Voor informatie: info@stichtinghumanfocus.nl  

 

Videoportretten LATER 
Voor het symposium van LATER regio Zwolle zijn door documentairemaker 

Sebastiaan Kes twee videoportretten gemaakt van Carlo Duinkerken en zijn man 

Henk Jan ter Horst, en van Flip Strik, regenboogouderen uit de omgeving van 

Zwolle.  
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Deze videoportretten zijn op aanvraag beschikbaar voor instellingen en 

organisaties die de films in besloten kring willen vertonen om het thema LHBTI+-

ouderen bespreekbaar te maken.  

Voor informatie: info@stichtinghumanfocus.nl 

 

Voorlichting door COC Zwolle op beroepsopleidingen in de zorg 
COC Zwolle geeft voorlichting over regenboogouderen aan studenten van 
zorgopleidingen op mbo- en hbo-niveau. De inhoud van de voorlichting wordt in 
overleg met de docent bepaald.  
Contactpersoon: Joke Barneveld 
Informatie en aanvraag: regenboogouderen@coczwolle.nl  
 

‘Aal goud?... elk en ain zichzulf?!’ | ‘Alles goed?... iedereen zichzelf?!’ 
Een voorstelling met liedjes en verhalen van en over regenboogouderen voor 

bewoners, familie, medewerkers, vrijwilligers en cliëntenraden van zorgcentra. 

Over jezelf kunnen zijn tot in lengte der dagen.  

Voor een indruk van het programma zie https://youtu.be/s8oZeH2Y2Es 

Meer informatie over de voorstelling is te vinden op 

https://www.regenboogoldambt.nl/zorg/  

Informatie en reservering: Marjet Bos 

Email: roze50plusoldambt@xs4all.nl    

Telefoon: 0597-421281. Informeer hier ook naar de kosten en mogelijkheden 

voor tegemoetkoming daarin.  

   

Tour d’ Amour 
Tour d’ Amour is een show die rondreist door Nederland en België om aandacht 
te vragen voor seksuele en genderdiversiteit. Dit gebeurt aan de hand van 
levensverhalen van LHBT-ouderen met bijpassende liedjes.  
De show is voor professionals, vrijwilligers en studenten binnen zorg-, welzijn- en 
maatschappelijke organisaties.  
Voor meer informatie: Eveline van de Putte, 06 28393014 
Mail: info@evelinevandeputte.com  
Zo ziet het eruit: https://youtu.be/vuJho8uiU8k  
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Stichting Roze 50+ 
Stichting Roze 50+ wil de leefsituatie van oudere LHBTI+-mensen verbeteren. Dit 
doen ze o.a. door kennis te verspreiden over LHBTI+-vriendelijke zorg in welzijns- 
en zorgorganisaties, en in het beroepsonderwijs.  
Roze 50+ heeft een groep van zo’n 70 ambassadeurs. Zij zetten zich op lokaal, 
regionaal en landelijk niveau in voor de LHBTI+-ouderen. 
Website: www.roze50plus.nl  
Email: info@roze50plus.nl 
 

De Roze Loper 
De Roze Loper is een initiatief van Roze 50+ en heeft als doel de sociale acceptatie 
en inclusie van LHBTI+-ouderen in zorg- en welzijnsinstellingen te bevorderen. 
Cliënten voelen zich bij een Roze Loper-organisatie meer gezien, en voelen zich 
veilig en geaccepteerd in hun seksuele en genderidentiteit. De Roze Loper is een 
officieel kenmerk.  
Website: www.roze50plus.nl  
Email: info@roze50+.nl 
 

Regenboogfamilie Het Hogeland 
Dit is een groep van oudere LHBTI+-mensen die elkaar hebben uitgekozen om bij 
elkaar gezelligheid te vinden door samen te eten, te wandelen, door een goed 
gesprek te voeren en wanneer dat nodig is elkaar te helpen. Een supportgroep 
met de uitgangspunten van een Chosen Family, gebaseerd op vertrouwen in 
elkaar en het versterken van het eigen netwerk. Kortom, een groep van fijne 
mensen die op elkaar kunnen rekenen.  
Wilt u meer weten over een ‘gekozen familiegroep’, neem dan contact op met 
Gerard Robben. 
Telefoon: 06 30093318 

Email: gerbert050@gmail.com 

 

Roze buddyzorg Amsterdam 
Stichting Roze Buddyzorg Amsterdam biedt sociale ondersteuning aan lesbische 
vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT) in 
Amsterdam. Een buddy is er voor gezelschap, een luisterend oor, kan helpen een 
knoop door te hakken of steekt een hart onder de riem als dat nodig is. Een buddy 
kan een goede aanvulling zijn op de medische zorg en andere professionele en 
mantelzorg. De buddy’s (meestal zelf LHBTI+) zijn getrainde vrijwilligers en door 
zorgvuldige matching wordt vraag en aanbod bij elkaar gebracht 
Voor informatie: www.rozebuddyzorg.nl 
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Roze stadsdorp Amsterdam 
Dit is een netwerk voor 50+ LHBTI+-mensen in Amsterdam en omstreken. Het 
motto is: ‘Ontmoeting en zorgen voor jezelf en de ander. Nu en later.’  Deze 
‘community’ is een netwerk waar inmiddels 1000 mensen aan deelnemen en is in 
veel buurten van Amsterdam actief. Door vrijwilligers worden tal van activiteiten 
georganiseerd zoals borrels, themabijeenkomsten, film- en museumbezoek, 
sporten, dansen en bridge. 
Meer informatie: www.rozestadsdorp.nl 
 

COC Nederland 
COC Nederland zet zich in voor alle LHBTI+-mensen. Ze streeft naar een diverse en 
inclusieve wereld waar alle mensen zich tot hun volle potentieel kunnen 
ontwikkelen. Het COC Nederland zet zich ook – samen met ANBO – in voor een 
betere leefsituatie en het welzijn van roze 50-plussers.  
Website: www.coc.nl 
 

Movisie 
Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor de aanpak van sociale vraagstukken. 
Het ontwikkelt kennis over wat écht werkt en past die kennis toe op tal van 
onderwerpen.  
Zo ook op ‘inclusie en diversiteit’: https://www.movisie.nl/inclusie-diversiteit 
Seksuele oriëntatie: https://www.movisie.nl/seksuele-orientatie-tools-sociaal-
professionals 
Gender & sekse: https://www.movisie.nl/sekse-gender-tools-sociaal-
professionals 
LHBTI+-emancipatie: https://www.movisie.nl/lhbti-emancipatie 
Ook is er een toolkit die informatie en suggesties geeft hoe men op verschillende 
manieren meer aandacht kan geven aan seksuele en genderdiversiteit in zorg- en 
welzijnsinstellingen: https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2020-
08/Toolkit-roze50plus.pd  
 

Bi+ Nederland 
Bij Bi+ Nederland gaat het over mensen die seksuele en/of romantische gevoelens 
of ervaringen hebben, gericht op mensen van meer dan één geslacht of gender. 
Sommige noemen zich biseksueel, anderen panseksueel, queer, hetero, homo of 
lesbisch. Allemaal hebben ze bi+-gevoelens. Op de website van Bi+ Nederland 
staat veel informatie over onderzoek en tips over bi+-inclusie voor lhbti+-
professionals.  
Website: www.biplus.nl 
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Er is een bi+-zelfscan die u als organisatie kunt invullen om te kijken in hoeverre 
uw organisatie bi+-inclusief is. Ook staat er op deze site een ‘5 punten plan’ met 
concrete adviezen. 
https://biplus.nl/zelfscan  
 

Transgender Netwerk Nederland, TNN 
TNN wil transgender personen helpen een goed leven te leiden en geeft o.a. 
handreikingen aan beleidsmakers.  
Op hun website staat veel bruikbare informatie over transgender personen: 
https://www.transgenderinfo.nl/#5 
 

Non-binair 
Dit zijn mensen die zich niet thuis voelen in de categorie ‘man’ of ‘vrouw’, met 
alle verwachtingen die daarbij horen. Non-binaire personen vallen onder de 
parapluterm ‘transgenders’. Er zijn verschillende benamingen: genderqueer, 
gendervrij, genderfluïde.   
Voor meer informatie: https://seksualiteit.nl/onderwerpen/seksuele-en-
genderdiversiteit/gender/non-binair/ 
Het Belgische Transgender Infopunt geeft heldere informatie over dit onderwerp, 
ook over de ‘zorgnoden’: https://transgenderinfo.be/m/identiteit/variaties/non-
binair/ 
Informatie en uitleg over de aanspreekvorm van non-binaire mensen vindt u op: 
https://tekstbureaulindaschlief.nl/hoe-gebruik-je-non-binaire-
voornaamwoorden/#  
 

NNID, Nederlandse organisatie voor seksediversiteit 
De woorden ‘seksediversiteit’ en ‘intersekse’ betekenen dat het biologisch 
geslacht een spectrum is met oneindig veel variaties. Stichting NNID zet zich in 
voor de mensenrechtenbenadering in de maatschappij voor intersekse personen 
én voor een toegankelijke gezondheidszorg voor deze groep mensen. 
Op de website van NNID vindt u veel informatie over seksediversiteit: 
https://nnid.nl 
Op een andere website van NNID wordt seksediversiteit van alle kanten belicht en 
kunt u testen wat u weet van intersekse: https://www.seksediversiteit.nl 
Op deze site vindt u een pagina over beleidsterreinen voor seksediversiteit: 
https://www.seksediversiteit.nl/basis/beleid-maken-voor-seksediversiteit/ 
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NOA, Nederlandse Organisatie Aseksualiteit 
NOA is een belangenorganisatie voor de aseksuele mensen in Nederland. De 
organisatie wil bekendheid geven aan aseksualiteit, vooroordelen wegnemen en 
werken aan zichtbaarheid van aseksualiteit. NOA streeft inclusiviteit binnen de 
LHBTIA+-gemeenschap na.  
Op hun website leggen ze uit wat aseksualiteit is en wat de verschillende variaties 
inhouden: https://aseksualiteit.nl  
 

Religie en LHBTI+ 
Op de website ‘iedereen is anders’ wordt o.a. aandacht besteed aan religie en 
LHBTI+ vanuit het Christendom, de Islam, het Jodendom en het Hindoeïsme: 
https://iedereenisanders.nl/religie-en-lhbti 
Ook is er een pagina over genderidentiteit: https://iedereenisanders.nl/ontdek-
leer/genderidentiteit 
De website richt zich vooral op jongeren.  
 
 
 
Flip Strik, lid projectgroep LATER Zwolle 
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