17 juni 2014
Landelijke expertmeeting
'Veilige woonomgeving voor lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders'
Praktijk -Tops en tips - de keuze van de zaal (->aantal punten)


Zet sleutelfiguren/sociale netwerken in bij (preventie & curatief) aanpak van LHBT
discriminatie in de wijk. (12)




Nazorg voor de wijk: alert zijn op sfeer + nieuwe incidenten. (7)
(Maak gebruik van) Parels in je wijk voor je werk. (7)




Het buurtnetwerk en het roze netwerk verbinden. (6)
Sensitiviteit vergroten onder alle wijkprofessionals (wijkteam + scholen) (6)








Vieren van succes en aandacht in media. (5)
Extra aandacht diversiteit bij samenstellen van wijkteam. (5)
Dialoog in de wijk = ook confrontatie (niet pappen en nathouden). (5)
Bespreken in eigen team/organisatie dit onderwerp/rapport agendeer het! (5)
Beleid en processen moeten bottom-up gevormd worden: gesprek aangaan en vertrouwen
winnen in plaats van overtuigen. (5)
Aandachtsfunctionaris benoemen in sociale wijkteams. (5)



Wees bewust dat sommige slachtoffers heel kwetsbaar zijn. (4)






Laat het niet op z'n beloop! (3)
Empathisch luisteren naar S.O/melder. (3)
Verbinding met partners + gebruik maken/aansluiten bij bestaande "teams". (3)
Aanmoedigen doen van meldingen, nut & noodzaak van melding en aangifte = middel tot
veiligheid in de wijk. (3)




Naast je juridisch aspect mentale ondersteuning. (2)
Lokale groepjes vormen met experts die casusbesprekingen houden en elkaar weten te
vinden. (2)
Organiseren van expertise in de buurt. (2)
Hulpverlenende organisaties moeten "LHBT- fit" zijn. (2)
Niet oplossen van achter je "eigen bril'. (2)












Integrale benadering vanuit gemeente: veilig/onderwijs/welzijn/professionals/bewoners
(organisaties). (1)
Buurt bestuurt -> wijkteams; ogen en oren in de wijk organiseren. Politie en gemeente
hebben hierin een rol. (1)
Betrokkenheid sociale netwerken in de wijken. (0)
Nazorg voor daders dat het niet weer zal gebeuren. (0)
"open deuren" nazorg in de buurt, sleutelfiguren identificeren. (0)
Met pleisters plakken alleen red je het niet. (0)
Significante voorbeeldfiguren in de wijk. (0)

