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1. Inleiding

De voorliggende tekst is de samenvatting van een twee jaar durend onderzoek
uitgevoerd door het Centrum voor Sociale Pedagogiek van de K.U.Leuven onder
leiding van Prof. dr. H. Baert in opdracht van het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, Gelijke Kansen in Vlaanderen. Het spitst zich toe op de
hulpvragen en het welzijn van holebi’s en op de welzijnsbevorderende
maatregelen die daartoe moeten genomen worden. De term “holebi’s” wordt
hierbij gebruikt als verzamelterm voor de groep van homo’s, lesbiennes en
biseksuelen. 

2. Vraagstelling

De onderzoeksvragen die aan de basis van dit onderzoek liggen, luiden:
• Hoe geven holebi’s vorm aan hun eigen levensloop op de verschillende

levensdomeinen (loopbaan, zingeving, vriendenkring, relaties, identiteit,…)?
Welke strategieën wenden zij aan en welke contexten spelen daarbij een rol?

• Welke zijn de hulpvragen van holebi’s met betrekking tot de uitbouw van de
eigen levensloop? 

• Waar volstaat het zelfoplossend vermogen van het individu en waar is
bijkomende ondersteuning o.m. vanuit het Algemeen Welzijnswerk nodig? 

• Welke zijn de kenmerken van bevorderende en remmende contexten waarin
holebi’s tot de ontwikkeling van een eigen levensloop komen?

• Gezien de verschillende beleidsdomeinen van de Vlaamse Gemeenschap,
welke zijn, op basis van onderzoeksbevindingen, mogelijke beleidssuggesties
t.a.v. het algemeen welzijnsbeleid?

• Welke zijn hierbij beleidssuggesties met betrekking tot de rolinvulling van
Algemeen Welzijnswerk?

3. Methodologie

Om tot een antwoord te komen op de bovenstaande vragen, kozen we voor een
“brede leefwereldverkenning” bij holebi’s. Hiertoe organiseerden we een zeer
intensieve bevraging van 16 zorgvuldig geselecteerde holebi’s. Bij de selectie
van deze 16 personen hielden we rekening met een zo divers mogelijk scala aan
kenmerken (geslacht, scholingsgraad, leeftijd, coming out,
bewegingsbetrokkenheid, welzijnsverleden, levenservaringen,…). Elke informant
werd drie keer uitgebreid bevraagd. 
Het eerste interview was een zeer open biografisch interview. Aan elk van de 16
informanten vroegen we om hun levensverhaal te vertellen en besteedden we
bijzondere aandacht aan hoogtepunten en dieptepunten in hun leven.
In het tweede interview zoemden we per informant in op elk van de, in het
eerste interview door hem/haar aangehaalde, levensdomeinen en de hulpvragen
die zich daarbij aandienden. In het derde interview ging de aandacht uit naar de
hulpbronnen waarop het individu een beroep deed. We gingen na in hoeverre
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deze hulpbronnen van belang waren en hen de nodige hulp en ondersteuning
boden.
Tussen het tweede en het derde interview hielden we ook een vierde interview
met een voor het individu belangrijke omgevingsfiguur. Dit liet de onderzoekers
niet alleen toe een andere blik te werpen op de tot dan ontstane verhalende
logica tussen informant en onderzoeker, maar ook meer inzicht te verwerven in
de hulpvragen van de omgevingsfiguren zelf in relatie tot het thema
homoseksualiteit. 

We ondernamen ook nog twee andere operaties om de opgetekende individuele
levensverhalen te vertalen in meer algemeen beleidssuggesties. De eerste was
de installatie van een klankbordgroep bestaande uit diverse vertegenwoordigers
van het Algemeen Welzijnswerk, de holebibeweging en aanverwanten, de
gezondheidszorg, het onderwijs,… Deze klankbordgroep kwam tweemaal samen
om mee te reflecteren over het tot dan toe verzamelde materiaal uit de
levensverhalen en over mogelijke beleidsopties. De tweede operatie bestond erin
de bevraagde informanten samen te brengen tijdens een
informantenbijeenkomst. Op deze groepsbijeenkomst vroegen we de
geïnterviewden hun bedenkingen te geven op de analyses van de onderzoekers,
alsook op de tot dan toe ontwikkelde beleidssuggesties. Op deze wijze entten
we de hierna volgende beleidssuggesties niet alleen op de multiple narratieve
rationaliteit vanuit 16 verschillende verhalen, maar tevens op de meervoudigheid
vanuit verschillende discursieve praktijken (de omgeving, de holebibeweging, de
professionelen,…).

In een aanvullend onderzoek onderwierpen we ook de pool van 115 ingevulde
vragenlijsten waaruit we de 16 informanten selecteerden aan een grondige
analyse. Zodoende konden de gegevens die we verzamelden met een uitgebreide
vragenlijst via een kwantitatieve analyse geëxploiteerd worden. We
onderwierpen de 115 vragenlijsten aan een statistische analyse. Deze
statistische analyse is te beschouwen als een bijkomende verkennende
onderzoeksactiviteit die toeliet de beleidssuggesties vanuit de opgetekende
levensverhalen en discursieve praktijken ruimer te kaderen en bij te sturen. 

4. Resultaten uit het hoofdonderzoek

De meervoudige analyses van de interviewgegevens van de 16 informanten –
per informant en over alle informanten heen – leidden tot a) de beschrijving van
hulpvragen waarmee holebi’s te maken krijgen en b) tot de identificatie van
verschillende hulpbronnen waarop holebi’s een beroep doen om het hoofd te
bieden aan de vragen waarmee ze geconfronteerd worden. 

4.1 Hulpvragen van holebi’s

4.1.1 Enkele tendensen naar levensdomein

Iedere informant kwam grote en kleine struikelblokken tegen op zijn/haar
levensweg. We groepeerden deze bevindingen volgens een aantal gedetecteerde
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levensdomeinen. Hierna bespreken we enkele belangrijke tendensen per
levensdomein. 

Wat het levensdomein seksuele identiteit betreft, stellen we vast dat de
hulpvragen van holebi’s te maken hebben met het vaak moeizame proces van de
aanvaarding voor zichzelf van de homoseksuele voorkeur, de bekendmaking aan
én de aanvaarding daarvan door anderen. Holebi’s voelen zich bij de
zelfontdekking van hun homoseksuele voorkeur vaak alleen staan en weten niet
waar naartoe. Ondanks het feit dat de meeste van de informanten rapporteren
over een gelukkige kindertijd, omschrijven de informanten de adolescentie als
een extra moeilijke periode. Ze voelden zich ‘anders’ dan de anderen zonder dit
altijd duidelijk te kunnen benoemen als zijnde het hebben van een homoseksuele
voorkeur. Opvallend is dat de meeste informanten rapporteren dat ze hun
jeugdperiode vrij geïsoleerd doorbrachten. 
De afwijzing van de homoseksualiteit in het gezin van herkomst is een
belangrijke bron van emotionele stress en ligt vaak aan de basis van interne
conflicten omtrent de zelfaanvaarding van de eigen seksuele oriëntatie. In het
gezin werd en wordt er bij onze informanten doorgaans niet over
homoseksualiteit gesproken, ook niet dan nadat de informant bekend maakte
homoseksueel te zijn of het thema kwam er in een negatief daglicht aan bod. In
een enkel geval is de zelfaanvaarding en bekendmaking van iemands
homoseksualiteit een opluchting voor de ouders. Holebi’s trachten voortdurend
te balanceren tussen het onderhouden van een goede relatie met thuis en het
uitbouwen van een eigenstandig leven. Ze lijden enorm onder de definitieve
afwijzing van thuis. 
Aangaande het domein holebicultuur, laken verschillende informanten de koude,
anonieme, emotioneel harde en enkel op seks gerichte gay scene. Positief is dan
weer dat holebi-uitgaansgelegenheden een omgeving bieden waar men zonder
schroom of angst ‘zichzelf’ kan zijn, potentiële partners kan ontmoeten en een
grote diversiteit aan belevingswijzen van de homoseksuele voorkeur leert
kennen.
Betreffende het domein vrijetijdsbesteding, is het opvallend dat veel holebi’s het
lidmaatschap bij reguliere verenigingen verbreken net vóór of op het ogenblik dat
ze met hun seksuele voorkeur naar buiten treden. Een aantal van hen wordt
vervolgens lid van een holebispecifieke vereniging, waarbij sommigen zich als
het ware ‘over’-engageren als vrijwilliger en aldus hun eigen welzijn uit het oog
dreigen te verliezen. 
Informanten die vroeger een (hetero)huwelijk aangingen, vragen zich bij de
ontdekking van hun homoseksuele voorkeur af hoe zich te verhouden tot de (ex-
)heteropartner en/of eventuele kinderen. De nieuwe ontwikkelingstaken en het
balanceren tussen hun hetero-verleden en een holebi-toekomst nemen holebi’s
zéér sterk in beslag. Gevoelens van schuld, verdriet voor het verlies, maar ook
van verregaande verantwoordelijkheidszin, kunnen lange tijd de uitbouw van een
‘eigenstandig’ leven als holebi in de weg staan. Anderen opteren ervoor, in
samenspraak met de heteropartner, niet uit de echt te scheiden omwille van
elkaars financiële en materiële bescherming, samen of apart te wonen, maar
stuiten daarbij op extra problemen indien beide partners een nieuwe partner
ontmoeten.
Het levensdomein dat zéér centraal staat in de levensverhalen van alle
geïnterviewden is dat van de partnerrelatie. Hulpvragen van holebi’s
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concentreren zich hierbij rond vragen als: "Waar vind ik een potentiële partner?
Hoe mij te verhouden t.a.v. ontrouw? Hoe geef ik mijn relatie vorm? Welk type
relatie wens ik (open of gesloten, monogaam of polygaam,...)?" Een vaak
gehoorde klacht is het feit dat holebirelaties in de samenleving veelal als inferieur
of tweederangs bestempeld worden. Ook de vraag naar een (gelijkwaardige)
wettelijke regeling omtrent het bestendigen van de partnerrelatie duikt
meermaals op.
Op het gebied van gezondheid is de depressie een psychische klacht die
meermaals voorkomt. Geweld binnen de partnerrelatie, al dan niet gelinkt aan
alcoholisme, en het diep gekwetst raken in het vertrouwen binnen de
partnerrelatie, leiden tot extra klachten en hulpvragen. Kwesties rond aids en
veilig vrijen presenteren zich nauwelijks in de levensverhalen, tenzij het gaat over
het wachten op de resultaten van een aids-test bij zichzelf of wanneer de ziekte
iemand uit de persoonlijke leefwereld treft. De impact van een langdurige ziekte
of invaliditeit op de partner- en opvoedingsrelatie blijkt soms groot zijn. Holebi’s
met een handicap worden voor de omgeving aseksuele wezens en dreigen
daardoor miskend te worden in een wezenskenmerk van hun persoon.
Op het vlak van inkomen en arbeid wordt een sterk ervaren conflict gesignaleerd
tussen de ontwikkeling van een eigen holebileefstijl en de mogelijkheden die
daartoe in de arbeidscontext voorzien worden. Uit de levensverhalen blijkt dat
vooroordelen ten aanzien van homoseksuelen er toe leiden dat holebi’s minder
kansen krijgen in bepaalde sectoren (b.v. jeugdwerk, onderwijs,
gezondheidszorg,...) of kwetsbaarder zijn op de arbeidsmarkt. Pesterijen op het
werk omwille van de seksuele geaardheid worden eveneens gerapporteerd.
Sommige holebi’s getuigen ervan dat ze hun seksuele voorkeur trachten te
‘over’compenseren door op hun werk extra goed te presteren, wat eveneens kan
leiden tot stress en gezondheidsproblemen. 
Met betrekking tot het levensdomein opleiding en onderwijs valt op dat de
schoolperiode voor holebi’s doorgaans een stressvolle periode is. In het
secundair onderwijs werd er nooit gesproken over homoseksualiteit, tenzij op
een ridiculiserende manier onder leerlingen. Verschillende van onze informanten
zeggen buitenbeentjes geweest te zijn op school met andere interesses of een
andere stijl dan hun medeleerlingen. Vaak werden ze daaromtrent gepest. 
Omtrent het levensdomein wonen stellen we vast dat de woonplaats veelal
gekozen wordt in functie van de partner, het werk of de nabijheid van
voorzieningen voor holebi’s. Alleen gaan wonen, alsook in een stad wonen, biedt
het voordeel van de anonimiteit en de nabijheid van holebivoorzieningen.
Koppels van hetzelfde geslacht worden (al eens) woningen geweigerd. 
Met betrekking tot het levensdomein leefklimaat rapporteren de informanten
over het nog steeds heersende taboe op homoseksualiteit. Ze maken melding
van pesterijen, verbaal en fysiek geweld en verschillende discriminaties op het
vlak van onderwijs en opleiding, wonen, tewerkstelling en de persoonlijke
integriteit. De feitelijke of gepercipieerde onmogelijkheid voor holebi’s om
tekenen van genegenheid in het openbaar te tonen, wordt als bijzonder negatief
ervaren. Holebi’s anticiperen voortdurend op afwijzing en negatieve reacties van
de buitenwereld en hebben het gevoel zich voortdurend en tot vervelens toe te
moeten verantwoorden of te moeten verdedigen. Ook de eenzijdige
beeldvorming inzake holebi’s en homoseksualiteit door de media wordt
regelmatig aangeklaagd.
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Verder blijken holebi’s zich een houding te zoeken t.a.v. het al dan niet hebben
of wensen van kinderen. Levensverhalen van informanten met kinderen uit een
vroegere heterorelatie geven aan dat de ouder-kind relatie onder grote spanning
kan komen te staan. Anderen die het ouderschap samen met hun partner via
kunstmatige inseminatie met donorsperma verwierven, getuigen met eventuele
opvoedingsvragen nergens terecht te kunnen. Nog anderen die mee instaan voor
de kinderen van hun partner verhalen over opvoedingsvragen i.v.m. hun relatie
t.a.v. de kinderen en hun partner. Het gebrek aan een wettelijke regeling ter
bescherming van de kinderen inzake het gelijkslachtige mee- en stiefouderschap
wordt als een tekort ervaren. 
Wat betreft het levensdomein leeftijd merken we een opvallend generatieverschil
op. Een groeiende openheid voor homoseksualiteit doet de sociale druk op
holebi’s afnemen om zich te conformeren aan heteroseksuele standaarden en
normen. Verschillende informanten zijn bewust bezig met de tijd en hebben het
moeilijk met het ouder worden. Zij die een coming out deden na hun puberteit
(en al dan niet huwden) hebben doorgaans spijt over de ‘verloren jaren’. Uit de
levensverhalen spreekt meermaals de vrees die holebi’s hebben om ‘alleen’ oud
te moeten worden. 
Een onthutsende vaststelling aangaande het levensdomein leven en dood is dat
zelfdoding en/of automutilatie bij meer dan de helft van de informanten
voorkomt. Dit kan telkens in verband gebracht worden met ofwel gevoelens van
diepe eenzaamheid of met de stress die het – soms nog niet zelfgedefinieerde –
holebi-zijn met zich meebrengt, daar rond een signaal te willen geven of gewoon
te willen stoppen met leven. 
Uitspraken van informanten die verband houden met het levensdomein religie
verwijzen veelal naar ontgoochelende en negatieve ervaringen met de Kerk en
het worstelen van informanten met de onverzoenbaarheid van een bepaalde
religieuze strekking met het thema homoseksualiteit.

4.1.2 Een interpretatief overzichtskader

De meervoudige analyse van de gegevens, liet ons toe een interpretatief
overzichtskader te destilleren, dat opgebouwd is rond spanningsvelden in het
leven van holebi’s’. Spanningsvelden vatten we op als dilemma’s waarvoor
holebi’s zich geplaatst zagen/zien bij de uitbouw van hun leven. Ze worden door
een concreet individu zelden als dusdanig verwoord, maar ze komen in het
spreken en handelen van holebi’s wel degelijk aan de oppervlakte.

Vooraf dient gezegd, dat het interpretatiekader niet het concrete, feitelijke leven
van elke individuele holebi dekt. Voor sommige holebi’s zijn een aantal van de
gedetecteerde dimensies meer, dan wel minder belangrijk, voor andere holebi’s
zullen er andere spanningsvelden meer in het geding zijn. Niet alleen individuele
levens zijn voortdurend onderhevig aan veranderingen, ook wat zich afspeelt op
de onderscheiden dimensies is aan veranderingen onderhevig. Niettegenstaande
het interpretatiekader niet alleen van toepassing lijkt voor holebi’s, dienen we
rekening te houden met een mogelijke etnisch-culturele beperking daar we ons
voor de constructie ervan enkel konden baseren op interviews met autochtonen.

Het overzichtskader laat toe hulpvragen van holebi’s te typeren. Deze
hulpvragen kunnen deels worden beantwoord door het verhogen van de
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weerbaarheid en het informeren van individuele holebi’s omtrent mogelijkheden
in verband met biografische keuzes. Tegelijkertijd laat het toe aanwijzingen aan
te reiken voor noodzakelijke veranderingen op maatschappelijk vlak. Op het
niveau van het Algemeen Welzijnswerk en de individuele hulpverlening kan het
schema dienst doen als instrument bij intake of bij begeleiding.

Figuur 1: Spanningsvelden in het leven van holebi’s 

Bij elk dilemma dienen zich voor holebi’s verschillende hulpvragen aan. Als
algemene tendens m.b.t. gedetecteerde hulpvragen kunnen we stellen dat
holebi’s bij elk van de onderscheiden spanningsvelden sterk geconfronteerd
worden met hulpvragen omtrent 1) de aanvaarding van hun homoseksualiteit in
de onmiddellijke omgeving, 2) de zelfaanvaarding van de eigen homoseksuele
voorkeur, met inbegrip van de bekendmaking daarvan aan anderen en 3) ervaren
spanningen in de combinatie van verschillende dimensies in de figuur (b.v. 1.
dimensie homo/hetero en de dimensie ziek/gezond; b.v. 2. dimensie
kinderen/geen kinderen en de opvattingen daaromtrent op de dimensie
individu/maatschappij).
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De integratie van de homoseksuele voorkeur in het eigen leven en hoe daar vorm
aan te geven, blijkt voor elke holebi een lange tot zelfs levenslange taak. Op elk
van de onderscheiden dimensies is deze component aanwezig. Het lineair,
progressieve karakter van bestaande modellen inzake de identiteitsontwikkeling
bij holebi’s, dient gerelativeerd te worden. Het is onze bevinding op basis van dit
leefwereldonderzoek dat het holebi-zijn en de holebi-identiteitsvorming langs
verschillende paden loopt.

4.2 Hulpbronnen

Op basis van de geselecteerde literatuur en van de interviews konden we vier
verschillende hulpbronnen detecteren waarop holebi’s een beroep doen om met
hun hulpvragen om te gaan: zelfzorg, mantelzorg, het holebibewegingswerk en
de professionele hulpverlening. We gingen na met betrekking tot welke situaties
en hulpvragen de informanten een beroep deden op de hulpbronnen en bekeken
welke elementen van de geboden hulp positief en negatief gewaardeerd werden.
Tot slot interesseerden we ons in de redenen die de informanten verhinderden of
aanzetten om een beroep te doen op een bepaalde hulpbron.

4.2.1 Zelfzorg
Een analyse van de zelfzorg liet ons toe vier "copingsstrategieën" te
onderscheiden die holebi’s aanwenden in probleemsituaties. “Het probleem uit
de weg gaan” hanteren informanten wanneer hun draagkracht onvoldoende is
om op een andere manier met een probleem om te gaan. De copingsstrategie
“het probleem bevriezen of toedekken” passen informanten toe in situaties die
uitzichtloos lijken  of in situaties waarin men zich niet gerechtigd voelt om een
situatie te veranderen omdat men van mening was dat men zijn/haar lot moet
ondergaan.  “Compensatie-substitutiegedrag” wordt gesteld om het tekort in te
vullen dat ontstaan is door de onmogelijkheid om een bepaalde behoefte te
bevredigen. De copingsstrategie “confrontatie” wordt toegepast in situaties
waarin het individu over voldoende draagkracht beschikt om het probleem onder
ogen te zien en “ten strijde te trekken” om het probleem te verhelpen. 

Doorheen de interviews wordt duidelijk dat “zichzelf beredderen” de voorkeur
wegdraagt van de informanten. Een geloof in eigen kunnen blijkt maar één van
de redenen waarom mensen ervoor kiezen hun “plan te trekken”. Het gebeurt
ook dat informanten noodgedwongen de problemen zelf moeten oplossen omdat
ze niemand anders bij een probleem kunnen betrekken. De verschillende media
(Tv, pers, brochure, internet,...) spelen dan een belangrijke rol bij het zelf vinden
van oplossingen. De levensverhalen getuigen daarnaast ook van een aantal
schrijnende situaties waarbij personen alleen blijven staan met hun probleem en
voor minder adequate oplossingstrategieën kiezen zoals zelfdestructief gedrag. 

4.2.2 Mantelzorg
Wat betreft de mantelzorg stellen we vast dat voor alle informanten de
aanvaarding en steun van de ouders, broers en zussen bijzonder belangrijk is.
Het komt nogal vaak voor dat informanten zeggen geen open en warme relatie
met hun ouders te hebben (gehad). Meerdere informanten, die omwille van hun
homoseksualiteit werden afgewezen door hun familie, ondernamen een
zelfmoordpoging. Het cliché dat moeder wordt opgezocht voor emotionele
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beslommeringen en vader voor de praktische problemen gaat niet altijd op.
Gezien het eigen verwerkingsproces dat ouders doormaken wanneer ze horen
dat hun kind homoseksueel is, zijn er echter grenzen aan de hulp die ouders
(kunnen) bieden.
In verschillende levensverhalen van informanten die gehuwd zijn geweest, speelt
de schoonfamilie (van de (ex-)heteropartner) een negatieve rol. De aanvaarding
en ondersteuning die de informanten krijgen van hun kinderen, blijkt van
onschatbare waarde. Voor de holebi’s die een partner hebben blijkt dit de meest
belangrijke hulpbron van de informant te zijn. Het spreekt echter voor zich dat in
sommige gevallen de holebipartner niet alleen een hulpbron, maar ook een bron
van hulpvragen respectievelijk problemen voor de informant kan zijn.
Het gebrek aan ondersteuning door familieleden wordt veelvuldig aangeklaagd.
Meerdere personen zeggen met problemen rond homoseksualiteit of relaties bij
voorkeur een beroep te doen op vrienden en niet op familie. Vrienden zijn vaak
belangrijke hulpbronnen voor holebi’s omdat zij de directe familie vervangen
doordat ze die ondersteuning en erkenning bieden die men thuis niet kreeg of
krijgt.

Opvallend is dat vele argumenten die de informanten aanhalen voor het al dan
niet vragen van hulp aan familie, berusten op emotionele of affectieve motieven.
De bekommernis om het welzijn van de familieleden alsook de waarde die men
hecht aan het oordeel van een zeer nabij persoon zijn van tel. Uit de interviews
blijkt dat de informanten doorgaans verkiezen eerst een beroep te doen op
familieleden of vrienden, en pas indien deze hulp niet geschikt, ontoereikend of
afwezig is, naar een professionele hulpverleningsdienst stappen. 

4.2.3 Holebibeweging
Uit de analyse van de levensverhalen komen holebiverenigingen als een uiterst
belangrijke hulpbron naar voren. Onze informanten prijzen de holebiverenigingen
voor het feit dat ze zichzelf niet langer alleen op de wereld voelden. In de
holebivereniging kan men zichzelf zijn, ontmoet men anderen en raakt men
geïnformeerd over holebispecifieke thema’s (b.v. over aids en veilig vrijen,
holebi-uitgaansgelegenheden, hoe coming out doen,...). 

Op het vlak van de wijze waarop mensen onthaald worden binnen een
holebivereniging loopt er volgens de informanten die (ooit) lid waren, soms wat
mis. Verschillende informanten holebiverenigingen als te ‘uit-sluitend’ op het
vlak van identiteitskenmerken als b.v. handicap, leeftijd, gender, biseksueel-
zijn,.... Meerdere getuigen dat de drempel om de eerste keer het lokaal van een
vereniging binnen te stappen hoog was en dat er veel te weinig informatie
voorhanden is omtrent holebiverenigingen. Enkele informanten die zichzelf
inzetten voor een holebivereniging, verloren zichzelf in hun engagement wat
leidde tot een burn out. 

Niet iedereen blijkt echter nood te hebben aan het participeren aan een
holebivereniging. De idee dat holebiverenigingen er enkel zijn voor holebi’s met
problemen rond hun homoseksualiteit, blijkt sterk ingeburgerd te zijn bij onze
informanten en leidt er toe dat een aantal onder hen er niets voor voelen zich
aan te sluiten bij een holebivereniging. Men is van mening dat het lid zijn van
een holebivereniging geschikt is voor holebi’s die net starten met hun coming
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out en die nog helemaal niet vertrouwd zijn met de holebiwereld. Anderen
bekritiseren de gettovorming. 

4.2.4 Professionele zorgsystemen
Met betrekking tot het Algemeen Welzijnswerk valt op dat sommige informanten
goed vertrouwd zijn met de hulpverleningssector en als het ware lijken te
shoppen. Anderen weten nauwelijks welke diensten er voor handen zijn. Het niet
openstaan voor de homoseksuele leefwereld van de kant van de hulpverleners of
het niet goed aanvoelen van een probleem dat gerelateerd is aan de seksuele
geaardheid, leiden ertoe dat begeleidingen ‘mislukken’. Het gevoel niet begrepen
te worden of het niet sensitief zijn van de hulpverlener brengt holebi’s er soms
toe vroegtijdig de begeleiding te stop te zetten. Informanten die een relatie- en
levensvorm kiezen die de traditionele waarden en normen uitdagen, stuiten
dikwijls op onbegrip binnen de hulpverlening. Mensen worden heel vaak en
herhaaldelijk doorverwezen voor ze ergens terechtkomen waar ze daadwerkelijk
geholpen worden. 

Onbekendheid met de welzijnssector en onwetendheid omtrent het
hulpverleningsaanbod van diensten hindert mensen om op een professionele
dienst toe te stappen. Het al dan niet (kunnen) beschikken over de informatie
omtrent het hulpverleningsaanbod is streekgebonden en informanten die op het
platteland wonen blijken minder goed op de hoogte te zijn. De klacht wordt
gehoord dat de hulpverleningssector een onoverzichtelijk kluwen van
voorzieningen is waarvan de toegangspoort onduidelijk is.

Informanten die weigerachtig staan tegenover professionele hulpverlening
beleven het in begeleiding zijn als een falen, als een zwak zijn, als een bloot
geven van wat men liever geheim houdt, als heel pijnlijk, als een noodzakelijk
kwaad, als een laatste redmiddel in uitzichtloze situaties. De houding die men
heeft ten aanzien van professionele hulpverlening is zeer bepalend voor het
hulpzoekend gedrag van het individu. Mensen dienen heel wat initiatief op te
brengen en zich niet te laten afschrikken door negatieve ervaringen, willen ze
effectief geholpen worden. Het gebrek aan ondersteuning door
omgevingsfiguren of de ernst van een probleem worden als doorslaggevende
redenen aangegeven om bij een professionele dienst aan te kloppen. 

Inzake andere professionele contexten, stellen we vast dat de huisarts in vele
gevallen de eerste aanspreekpersoon is wanneer men een probleem heeft.
Meerdere informanten die hun huisarts consulteren met vragen rond
homoseksualiteit of soa’s stuiten op onwetendheid. Artsen die openstaan voor
de seksuele geaardheid van de persoon zijn in enkele gevallen een
vertrouwensfiguur voor informanten geworden en worden aldus positief
gewaardeerd. In het ziekenhuiswezen wordt er geen tot nauwelijks rekening
gehouden met de homoseksuele zijnsconditie (b.v. bij ziekenhuisopname n.a.v.
zelfverminking) en de relationele toestand van holebi’s (partner van hetzelfde
geslacht respectievelijk alleenstaand). Op school werden meerdere informanten
gepest en uitgesloten. De meesten onder hen, op een uitzondering na, werden
hierbij door niemand ondersteund. Geen enkele informant getuigt dat
leerkrachten uit eigen initiatief het thema homoseksualiteit ter sprake brachten.
De mate waarin personen die werkzaam zijn in de dienstensector (notaris,
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advocaat, politie,...) worden geapprecieerd, is eveneens afhankelijk van hun
openheid voor homoseksualiteit en het feit of ze de homoseksuele zijnsconditie
van de hulpvrager erkennen.

4.2.5 Samengevat
In vele gevallen zien holebi’s zich teruggeworpen op zichzelf om aan problemen
het hoofd te bieden (zichzelf als hulpbron). De omgeving begrijpt hen niet, ze
weten niet meteen tot wie zich te adresseren of durven met hun vragen niet
naar buiten komen. Wanneer ze zelf op zoek gaan naar antwoorden op hun
vragen dan doen ze dit via boeken, Tv-uitzendingen, het internet, brochures,
zoekertjes enz…. Daarnaast worden hulpvragen ook geadresseerd aan ouders,
broers, zussen, kortom familie, de (ex-)partner of goede vrienden en kennissen
(mantelzorg). Deze mantelzorg kent evenwel zijn beperkingen. Een persoon uit
de nabije omgeving is té betrokken, weet zelf geen houding aan te nemen t.o.v.
homoseksualiteit of het gestelde probleem, men weet zelf niet waar naartoe of
kan het allemaal niet aan. Zij die zich richten tot een holebivereniging vinden er
heel wat steun en tal van antwoorden op hun vragen (holebi-beweging). Met
betrekking tot de professionele diensten (professioneel) kunnen we een
onderscheid maken tussen enerzijds het Algemeen Welzijnswerk en anderzijds
andere contexten waarin beroepskrachten werkzaam zijn (de leerkracht, de
werkgever, de arts, de notaris,…). Het valt op dat onze informanten signaleren
hoe weinig alert men in de professionele contexten is voor de homoseksuele
zijnsconditie en de specifieke problemen die daaruit kunnen voortvloeien en hoe
weinig men van het thema afweet (b.v. bestaande holebiverenigingen in de
buurt).

Vanuit de individuele beleving van elke holebi apart kent elke hulpbron haar
specifieke kenmerken. Het is net deze afweging van de kenmerken van de
diverse hulpbronnen door het individu die maakt dat men een welbepaalde
hulpvraag adresseert tot een welbepaalde hulpbron. Dit maakt dat geïsoleerde
maatregelen ten aanzien van ‘slechts’ één hulpbron weinig soelaas zullen
brengen wanneer men het welzijn van holebi’s op het oog heeft. 

Tot slot merken we enerzijds op dat vele van de hulpvragen van onze
informanten holebispecifiek zijn of gerelateerd aan hun homoseksuele voorkeur.
Anderzijds stellen we vast dat wanneer we onze bevindingen vergelijken met de
resultaten van het onderzoek “Hulpvragen en hulp vragen” (Baert, e.a. 1995)
vele van de mechanismen en ervaringen van de informanten met betrekking tot
de hulpbronnen in principe dezelfde zijn als van iedere potentiële hulpvrager. Het
vraagformulerings- en adresseringsproces is gelijklopend en de determinanten
van de hulpvraag vertonen vele gelijkenissen.
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5. Samenvatting van het aanvullend onderzoek: de
statistische analyse

5.1 Situering1

Om tot een selectie van 16 interviewees te komen werd in het HOLEBI-
onderzoek gebruik gemaakt van uitgebreide vragenlijsten. Via de Roze Zaterdag
van 1999, café- en fuifbezoeken, tussenpersonen en advertenties werden er in
het totaal 214 vragenlijsten verspreid. 121 individuen reageerden op de oproep
naar medewerking aan interviews rond het ‘leren en leven van holebi’s’. Een
zestal personen stuurden een blanco vragenlijst terug en 115 leverden een
ingevuld exemplaar af (respons van 54%). Dit materiaal bleek niet alleen nuttig
voor de selectie van 16 informanten, maar bevatte ook interessante gegevens
voor aanvullend onderzoek. De inhoud van deze paragraaf werd gebaseerd op de
statistische verwerking van de 115 ingevulde vragenlijsten. 

Aangezien we bij onderzoek naar de leefwereld van holebi’s rekening moeten
houden met een “verborgen populatie” en er bij de samenstelling van een
steekproef op basis van vrijwillige medewerking een selectie-effect optreedt, kan
er geen sprake zijn van het generaliseren van de bevindingen voor de hele
holebipopulatie. De uitspraken en interpretaties die op basis van onze
statistische analyse kunnen gemaakt worden, dienen dan ook voortdurend
geplaatst te worden tegen de achtergrond van enkele beschrijvende kenmerken
van de pool waarop we ons konden baseren. De statistische analyse die we
uitvoerden op de vragenlijsten dient dan ook beschouwd te worden als
exploratief.

5.2 De kenmerken van de onderzochte groep

Van de 115 individuen beschouwt 86% zichzelf als homo of lesbienne,
rapporteert 13% biseksueel te zijn en weigert 3% elk label als zijnde homo,
lesbienne of biseksueel toe te kennen met betrekking tot zichzelf. De
onderzoeksgroep bestaat uit 38% vrouwen en 62% mannen die een coming out
achter de rug hebben, waarvan 77% zich situeert in de leeftijdscategorie tussen
26 en 50 jaar en 48% van de respondenten gezocht moet worden bij de hoger
opgeleiden. Wat deze kenmerken betreft, verschilt de samenstelling van ons
databestand nauwelijks van databestanden gebruikt in ander holebi-onderzoek in
Vlaanderen. 51% van de respondenten woont samen met zijn of haar
holebipartner en 32% woont alleen. De overige 17% woont nog bij hun
heteropartner, bij hun ouders of zitten in een nog andere leefsituatie. Binnen de
onderzochte groep wonen de mannen meer alleen dan de vrouwen en de

                                                     
1 Dit deel van het onderzoek is het resultaat van een onderzoeksstage door de heer
Pieter Spooren als derdelicentiestudent aan het Centrum voor Sociale Pedagogiek van de
K.U.Leuven tijdens het academiejaar 2001-2002, onder de wetenschappelijke
begeleiding van Prof. dr. Herman Baert, drs. Frank Cockx & Prof. dr. Patrick Onghena
(methodoloog).
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vrouwen meer samen met hun holebipartner dan de mannen. Bijna drie vierde
(74%) van de respondenten heeft een vrij ruime coming out achter de rug. 

5.2.1 Op het vlak van het verenigingswerk
Telkens iets meer dan de helft van de respondenten heeft een
verenigingsverleden achter de rug, het zij een regulier (59%), hetzij een
holebispecifiek (52%) verenigingsverleden. Wat de actuele betrokkenheid bij het
holebispecifieke verenigingsleven betreft, geeft 37% van de onderzochte groep
aan sterk op het holebiverenigingsleven betrokken te zijn (= lid + activiteiten) ,
37% matig betrokken te zijn (= geen lid + af en toe activiteiten) en 26% niet
geïnteresseerd te zijn in het holebiverenigingsleven (= geen lid, geen deelname). 

5.2.2 Op het vlak van welzijnsbevinden
Inzake het lichamelijke, psychische en sociaal welzijn rapporteert ongeveer één
op vijf (21%) op het moment van de afname van de vragenlijst problemen te
hebben die gerelateerd kunnen worden aan het holebi-zijn en iets meer dan één
op de drie van de ondervraagde holebi’s (37%) dergelijke problemen
meegemaakt te hebben in het verleden. 

5.2.3 Op het vlak van het welzijnswerk
Bijna één op vier van de ondervraagde respondenten (24%) kent weinig of geen
holebispecifieke welzijnsvoorzieningen (Holebifoon, Holebitext, onthaal
holebivereniging), terwijl bijna één op vijf van de respondenten (19%) helemaal
niet of zeer weinig op de hoogte is van algemene welzijnsvoorzieningen (OCMW,
Teleonthaal, CAW,...). De vergelijking met een gelijkaardige vraag in een
representatief onderzoek voor de hele Vlaamse bevolking (Baert, e.a. 1995), laat
wel toe te stellen dat de in onze steekproef betrokken holebi’s veel beter en vrij
goed op de hoogte zijn van het aanbod aan algemene welzijnsvoorzieningen in
vergelijking met de doorsnee Vlaming die in een huis-aan-huis-enquête werd
bereikt. 

5.3 Samenhang tussen variabelen. 
Op basis van de technieken van de χ²-toets (twee kwalitatieve variabelen), de
variantieanalyse (een kwalitatieve en een kwantitatieve variabele) en de Pearson-
correlatiecoëfficiënt (twee kwantitatieve variabelen) werden 24 belangrijke
samenhangen ontdekt tussen 16 variabelen. Het is belangrijk hierbij in het
achterhoofd te houden dat aangezien het een survey-onderzoek betreft de
vastgestelde samenhangen niet toelaten deze te interpreteren in termen van
eenduidige, verklarende oorzaak-gevolg relaties. Hiertoe is verder en meer
gericht onderzoek aangewezen. Hierna geven we een overzicht van de
belangrijkste vaststellingen. We maken bij de bespreking abstractie van de 3%
die weigerden zichzelf een label toe te kennen omtrent de eigen seksuele
identiteit. We splitsen de vaststellingen op in drie delen. We bespreken eerst
enkele algemene vastgestelde samenhangen, vervolgens staan we stil bij enkele
samenhangen die een grote densiteit vertoonden om als cluster te behandelen,
om tenslotte enkele significante afwezigheden van verbanden te bespreken. 

5.3.1 Enkele samenhangen tussen algemene variabelen
Voor de door ons onderzochte groep vinden we:
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• Een samenhang tussen geslacht en leefsituatie: vrouwelijke holebi’s wonen
meer samen met hun holebipartner en mannelijke holebi’s wonen meer
alleen. 

• Een samenhang tussen geslacht en woonplaats: Mannelijke holebi’s blijken
meer in de grootstad te wonen. 

• Een samenhang tussen geslacht en holebispecifieke activiteiten: Mannelijke
holebi’s ondernemen meer holebispecifieke activiteiten.

• Een samenhang tussen geslacht en aantal seks-partners: Mannelijke holebi’s
hebben significant meer seksuele partners gedurende de levensloop en de
laatste 12 maanden. 

• Een samenhang tussen aantal seks-partners en het ondernemen van
holebispecifieke activiteiten: wie zijn/haar vrije tijd meer holebispecifiek
organiseert heeft met meer verschillende personen seksueel contact. 

• Een samenhang tussen geslacht en het vroeger lid geweest zijn van een
reguliere vereniging. Vrouwelijke holebi’s waren in het verleden meer lid van
een reguliere vereniging.

• Een samenhang tussen in het verleden deelnemen aan het regulier
verenigingsleven en welzijnsproblemen in het verleden: holebi’s die vroeger
deelnamen aan het regulier verenigingsleven rapporteren in het verleden meer
welzijnsproblemen gehad te hebben en omgekeerd. 

• Een samenhang tussen de mate van coming out en de bekendheid met de
algemene welzijnsvoorzieningen: een ruimere mate van coming out gaat
samen met een betere bekendheid met de algemene welzijnsvoorzieningen en
omgekeerd. 

• Een samenhang tussen de mate van coming out en de leefsituatie: holebi’s
die samenwonen met hun partner hebben een ruimere coming out achter de
rug of omgekeerd. 

5.3.2 Opvallende samenhangen tussen de variabelen inzake
verenigingswerk en welzijnswerk

Omtrent de variabelen met betrekking tot het verenigingswerk en het
welzijnswerk stellen we de volgende samenhangen vast bij de 115
respondenten: 

Figuur 2: Visuele weergave van de vastgestelde relaties tussen vereniging en
welzijnsvoorziening (vette pijlen: de samenhang blijft bestaan na toepassing van de Bonferroni-

methode2)

                                                     
2 Bonferroni-methode : "Het gebruik van deze methode met bijvoorbeeld α=0.05 (zoals
dit bij ons het geval is - nvdr.) garandeert dat de kans op een of andere foutieve
verwerping (van de nulhypothese) onder alle gemaakte vergelijkingen niet groter is dan
0.05. Dat is een veel sterkere bescherming dan het beperken van de kans op foutieve
verwerping tot 0.05 voor elke vergelijking afzonderlijk." (Moore & McCabe, 1997: 594).
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Betreffende de welzijnsvoorzieningen
Holebi’s die in sterke mate bekend zijn met de holebispecifieke
welzijnsvoorzieningen zijn ook beter bekend met de algemene
welzijnsvoorzieningen. Toch zijn er een aantal nuances aan te brengen. 
Holebi’s die vroeger lid waren van een reguliere vereniging of van een
holebispecifieke vereniging zijn beter bekend met de holebispecifieke
welzijnsvoorzieningen (of omgekeerd). De mate waarin holebi’s bekend zijn met
de holebispecifieke welzijnsvoorzieningen hangt ook sterk samen met de mate
waarin ze in het heden betrokken zijn bij het holebispecifiek verenigingsleven.
De mate waarin holebi’s bekend zijn met algemene welzijnsvoorzieningen
vertoont enkel een samenhang met de vroegere deelname aan het reguliere
verenigingsleven. Noch het in het verleden betrokken geweest zijn bij
holebispecifieke verenigingen, noch de mate waarin men vandaag betrokken is
op het holebispecifieke verenigingsleven vertoont een samenhang met de mate
waarin holebi’s bekend zijn met de algemene welzijnsvoorzieningen. 

Lidmaatschap van verenigingen
We stellen een samenhang vast tussen het vroeger lidmaatschap van een
holebivereniging en de mate waarin men vandaag de dag nog steeds op
betrokken is op het holebiverenigingsleven. Eens lid geweest van een
holebivereniging, blijven holebi’s betrokken op het holebiverenigingsleven zo lijkt
het wel. Daarnaast wordt er geen samenhang vastgesteld tussen het vroeger
lidmaatschap van een reguliere vereniging en het ooit lid geweest zijn van een
holebispecifieke vereniging, noch met het feit dat deze holebi’s vandaag meer
betrokken zouden zijn op het holebispecifieke verenigingsgebeuren. 

Regulier
verenigingsverleden

Holebispecifiek
verenigingsverleden

Betrokkenheid op het
holebiverenigingsleven

Bekendheid
holebispecifieke

welzijnsvoorzieningen

Bekendheid algemene
welzijnsvoorzieningen
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En wat met de coming out?
We stellen geen significante samenhang vast tussen de mate van coming out en
de betrokkenheid op het holebiverenigingsleven. Het lijkt niet zo te zijn dat bij
wie vroeger lid was van een holebivereniging of dat bij wie vandaag de dag
sterker betrokken is bij holebiverenigingen, er sprake is van een ruimere, dan wel
minder ruime coming out. Hetzelfde geldt voor wat betreft de bekendheid met
de holebispecifieke welzijnsvoorzieningen. Ook daar vinden we geen significante
samenhang terug; noch in de richting van een meer dan wel minder ruime
coming out. 

5.4 Beschrijving van levensthema’s

We vroegen de respondenten met een open vraag telkens een vijftal
hoogtepunten, dieptepunten en toekomstperspectieven in verband met hun
leven te vermelden. Vanuit de gegeven antwoorden werd er een sluitend
categorieënsysteem opgesteld. Vervolgens werden alle antwoorden van de 115
respondenten geturfd volgens de inhoudscategorieën. We maakten daarbij een
onderscheid naar geslacht, verenigingsbetrokkenheid en het (ooit gehad) hebben
van welzijnsproblemen omtrent het holebi-zijn.

Uit deze analyse kunnen we besluiten dat het aspect van de intieme relaties een
centrale plaats inneemt in het leven van holebi’s. Dit geldt zowel voor mannen
als voor vrouwen, ongeacht de bewegingsbetrokkenheid en of men
holebigerelateerde welzijnsproblemen kende. Relationele voldoening wordt zeer
frequent vermeld bij zowel de hoogtepunten, dieptepunten als bij de
toekomstdromen van holebi’s. Het verlies van een partner wordt in alle gevallen
als een belangrijk dieptepunt vermeld. De confrontatie met de dood van een
familielid of een kennis wordt eveneens in alle gevallen als een belangrijk
dieptepunt vermeld. Het is wel opvallend dat dit dieptepunt meer vermeld wordt
door vrouwen dan door mannen, meer door zij die nooit betrokken waren op een
holebivereniging en door de holebi’s die nooit holebigerelateerde
welzijnsproblemen signaleerden. Vooral meer tijd hebben, maar ook meer geld,
een goede baan en een vaste stek hebben, scoort naast het hebben van
relationele voldoening bij alle holebi’s hoog als het over de toekomst gaat. 

6. Beleidsaanbevelingen: een 70-puntenprogramma
voor de praktijk en de beleidsvoering

Er werd in dit onderzoek vertrokken van de aanname dat de werkelijkheid multi-
interpreteerbaar is en dat dus diverse bronnen en actoren aan het woord
moesten komen. De verschillende invalshoeken van waaruit de interpretaties en
de beleidssuggesties vorm kregen zijn: 
1 de individuele levensverhalen van de ondervraagde holebi’s
2 de gegevens vanuit de klankbordgroepen
3 tendensen in welzijn en welzijnbeleid op basis van wetenschappelijke

literatuur en deelname aan studiedagen
4 en een statistische analyse op de 115 ingestuurde vragenlijsten.



Baert, H., Cockx, F., & Seghers, A. (2001). Hulpvragen van holebi’s. Een biografische verkenning en leefwereldanalyse bij
holebi’s als bijdrage tot de rolinvulling van het Algemeen Welzijnswerk. Samenvatting. Brussel/K.U.Leuven: Ministerie van

de Vlaamse Gemeenschap, Gelijke Kansen in Vlaanderen/Centrum voor Sociale Pedagogiek.

17

Het brede leefwereldonderzoek leidt tot diverse hulpvragen waarmee holebi’s te
maken hebben wanneer ze hun leven uitbouwen. Het onderzoek toont tevens
aan dat holebi’s niet alleen op het Algemeen Welzijnswerk een beroep doen om
aan hun problemen het hoofd te bieden. Vanuit het perspectief van een
algemeen welzijnsbeleid en de rolinvulling van het Algemeen Welzijnswerk dient
met deze vaststelling rekening te worden gehouden. Vooreerst formuleren we
drie belangrijke uitgangspunten voor het welzijnsbeleid. Daarna sommen we de
beleidsaanbevelingen op t.a.v. de zelfzorg en de sociale omgeving en t.a.v. het
Algemeen Welzijnswerk. Tenslotte staan we stil bij suggesties omtrent
wetenschappelijk onderzoek. 

6.1 Uitgangspunten voor het welzijnsbeleid

Geïnspireerd door Baert & Vael (1990) en ons baserend op ons breed opgezet
leefwereldonderzoek, destilleren we de volgende principes omtrent
welzijnsbeleid en holebi’s:

Beleidsprincipe 1
Principieel dient men te streven naar universele maatregelen die gericht zijn op het
welzijn van elke burger; inclusief dat van holebi’s.

Beleidsprincipe 2
Aandacht voor holebi’s dient onvoorwaardelijk deel uit te maken van het
welzijnszorgbeleid en van het welzijnsbeleid. Binnen de verschillende
beleidsdomeinen van de Vlaamse Gemeenschap dient er altijd en overal ook
aandacht te zijn voor het welzijn van holebi’s.

Beleidsprincipe 3
Holebispecifieke maatregelen zijn nodig als bijzondere en meer bepaald aanvullende,
versterkende en corrigerende maatregelen t.a.v. de algemene welzijnsmaatregelen.

6.2 Ten aanzien van de zelfzorg en de sociale omgeving

6.2.1 Zelfzorg

Eén algemene beleidsaanbeveling
1 Enerzijds dienen individuen meer voorbereid te worden inzake het oplossen

van (persoonlijke) problemen door het ontwikkelen van probleemoplossende
vaardigheden en copingstrategieën en, anderzijds, moet homoseksualiteit
meer bespreekbaar gemaakt worden. Op deze vlakken hebben de ouders en
de gezinsopvoeding, het onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding,
het jeugdwerk en het sociaal-cultureel werk en de media een belangrijke rol
te spelen. 

 
Voorwaardenscheppende regelgeving
2 Het nu reeds bestaande holebidiscriminatiemeldpunt bij de Federatie

Werkgroepen Homoseksualiteit dient bekeken te worden in het licht van
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een ruimere bekendmaking onder de bevolking en van een geschikte
plaatsing binnen het netwerk van de bestaande voorzieningen.

3 Alle bestaande meldpunten en ombudsdiensten (b.v. Vlaamse en federale
ombudsman, NMBS, kinderrechtencommissaris, Vlaamse
Huisvestingsmaatschappij enz…) moeten holebibewust werken en attent
zijn voor holebi’s. Hiertoe dienen ze geïnformeerd en gedocumenteerd te
worden over de leefwereld holebi’s, alsook over de reeds ervaren
problemen van holebi’s i.v.m de door hun geleverde diensten en
dienstverlening.

4 Er is, aangaande de discriminatie van holebi’s, nood aan een verdeling van
de kerntaken tussen de Federatie Werkgroepen Homoseksualiteit en het
Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding. Er dienen extra ruimte
en middelen voorzien te worden om 1) deze besprekingen te voeren en 2)
de afgesproken taakverdelingen ter harte te kunnen nemen. Het is aan te
bevelen de opdrachten, de taken en werkingsmiddelen van het Centrum
voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding uit te breiden voor de doelgroep
holebi’s.

5 We onderschrijven het belang van het opnemen van de seksuele geaardheid
in een antidiscriminatiewetgeving. Daar dit een federale materie is, dient de
Vlaamse Overheid, eens deze principeverklaring federaal goedgekeurd,
onmiddellijk werk te maken van de toepassing ervan in al de voor haar
bevoegde beleidsdomeinen. 

6 De overheid dient er werk van te maken de bestaande wetgeving
systematisch te screenen op de toepasbaarheid ervan voor holebi’s. Waar
de regelgeving daarin tekort schiet dient ze – indien mogelijk – aangepast
te worden zodat ze van toepassing blijkt voor alle burgers. 

7 Er dient werk gemaakt van de openstelling van het huwelijk voor partners
van hetzelfde geslacht.  

8 Er is nood aan een wettelijke regeling rond het holebi-ouderschap en dit
zowel wat betreft de natuurlijke ouders als wat betreft de stief- of mee-
ouders.

6.2.2 Mantelzorg

9 Holebi’s dienen zoveel als mogelijk uit hun isolement gehaald te worden en
hun isolement dient voorkomen te worden.

10 Er dient geïnvesteerd te worden in de ondersteuning van de uitbouw van
een holebivriendelijk sociaal netwerk. Potentiële mantelzorgdragers moeten
goed voorbereid zijn op hun mogelijke rol t.a.v. de hulpvragen van holebi’s. 

11 Er dienen initiatieven ondernomen te worden ter ondersteuning van de
mantelzorgers met het oog op de toename van hun draagkracht en het
adequaat weten te reageren – maar ook te anticiperen – op de hulpvragen
van holebi’s. Het door Driekant ontwikkelde informatie- en
sensibiliseringspakket (Cockx & Tytgat, 2000), de educatieve map “Ik weet
wie ik ben” van Gelijke Kansen in Vlaanderen (Gordijn e.a., 1999) en
soortgelijke initiatieven kunnen hiertoe handige hulpmiddelen zijn. Naast de
aanmaak van nieuw materiaal of de vertaling van het bestaande materiaal
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naar andere praktijken dan die van het sociaal-cultureel werk en het
onderwijs, lijkt ons de concrete en daadwerkelijke toepassing van dergelijke
informatiepakketten actief gestimuleerd te moeten worden. 

12 Het is wenselijk te voorzien in introductie- en bijscholingsmomenten voor
de vormingswerkers en leerkrachten die met de informatiepakketten aan de
slag willen gaan. We denken hierbij zowel aan een introductie op het
inhoudelijke als het methodische vlak.

13 De overheid heeft als taak blijvend algemene sensibiliseringscampagnes op
te zetten die specifiek gericht zijn op de aanvaarding en het bespreekbaar
maken van homoseksualiteit in de samenleving.

 
Het gezin 
14 De bestaande zelfhulpgroepen voor “ouders van holebi’s” dienen ruimer

bekend gemaakt te worden en steun te krijgen om naar buiten te treden
met hun aanbod.

15 Gezinsbegeleiders, organisaties voor thuishulp en de gezins- en
bejaardenhulp moeten gesensibiliseerd worden omtrent homoseksualiteit.
Er dient voor professionelen in deze sectoren een bijscholingspakket
ontwikkeld te worden.  

16 In reeds bestaande initiatieven van oudereducatie dient de aandacht voor
de potentiële homoseksuele zijnsconditie van kinderen geïntegreerd te
worden. Het kan een toegevoegd criterium zijn om middelen te verkrijgen
voor deze programma’s. 

17 Er zou een geregeld samenwerkingsverband tussen de holebibeweging en
(de lokale kernen van) de Gezinsbond en de diensten voor gezins- en voor
opvoedingsondersteuning (zie ook verder) moeten opgezet worden, dit met
het oog op de integratie van homoseksualiteit als gespreksonderwerp in
zoveel mogelijk gezinnen.

 
De holebipartner 
18 Algemene sensibiliseringscampagnes (rond partnergeweld, rond veilig

vrijen, overmatig alcoholgebruik, enz...) zouden alvorens gelanceerd te
worden gescreend moeten worden op de daadwerkelijke en zichtbare
aanwezigheid van de homoseksuele zijnsconditie.

19 Holebipartners dienen toegerust te worden met de nodige kennis,
vaardigheden en attitudes opdat zij naar best vermogen in staat zouden zijn
de nodige ondersteuning te bieden aan de hulpvragen van de individuele
holebi. Campagnes, initiatieven en vormingsprogramma’s dienen niet alleen
uit te gaan van individuele keuzes en vrijheden, maar zouden ook moeten
appelleren aan de zin voor zorg en verantwoordelijkheid als/van de partner. 

 
De reguliere vereniging
20 We suggereren dat de overheid via communicatief inhoudelijke planning

met het jeugdwerk, het (reguliere) sociaal-cultureel verenigingswerk, de
regionale volkshogescholen respectievelijk instellingen en de socio-culturele
bewegingen initiatieven stimuleert om homoseksualiteit bespreekbaar te
maken (b.v. jaarthema’s,  vormingsavonden,...).
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6.2.3 Holebibeweging

21 Het werken rond identiteit is tot nog toe één van de centrale pijlers van de
werking van de holebiverenigingen. Het is wenselijk ook (meer) te werken
aan kennis, vaardigheden en attitudes inzake relatiebekwaamheid. 

22 De onthaalfunctie binnen de lokale verenigingen dient verder te worden
uitgebouwd. Hiertoe dient het systeem van onthaalcursussen voor
vrijwilligers geïntensifieerd en recurrent georganiseerd te worden.

23 Specifieke aandacht dient uit te gaan naar de ‘coming in’ van nieuwkomers
binnen de holebivereniging zodat misbruik wordt voorkomen. Lokale kernen
zouden werk kunnen maken van een gedragscode m.b.t. eigen vrijwilligers.

24 Er zouden voor zowel het hulpverleningsaanbod als het educatief aanbod
kwaliteitscriteria ontwikkeld moeten worden die opgenomen worden in een
systeem van permanente kwaliteitszorg m.b.t. het aanbod van
holebiverenigingen. Deze kunnen worden aangeboden in de vorm van
toetslijsten en ondersteund worden met intercollegiale toetsing of het
organiseren van kwaliteitscirkels. 

25 Binnen de holebiverenigingen dient er meer aandacht te zijn voor diversiteit
binnen de holebipopulatie en dient een beleid rond uitsluitingsmechanismen
te worden uitgewerkt. 

26 Er dient een ondersteuningsbeleid voor lokale holebiverenigingen uitgewerkt
te worden. De actuele (financiële) steun vanuit de verschillende overheden
aan de holebiverenigingen dient transparant gemaakt te worden en
geëvalueerd. 

27 Er dient werk gemaakt te worden van een uniform en eenvoudig
registratiesysteem waarmee lokale kernen aangeven welk in hun werking
het aandeel van de geboden hulpverlening is en welk het aandeel is aan
educatieve activiteiten (zie b.v. Cockx, 2000). Op die wijze kan er gezocht
worden naar de meest geschikte subsidiekanalen voor delen van de
werking.

28 Het is aangewezen een actief bekendmakingbeleid omtrent de
holebiverenigingen op te starten t.a.v. mogelijke doorverwijzers zoals
hulpverleners allerhande, databanken en zoekmachines op het internet. Het
is tevens aangewezen een gericht rekruteringsbeleid uit te werken t.a.v.
nog-niet-leden. 

29 Elk van de nu reeds bestaande campagnes en initiatieven ter promotie van
het sociaal-cultureel, educatieve en/of vrijwilligerswerk (zoals b.v. de Week
van het Sociaal-Cultureel Werk, Adult Learners Week, Week van de
Vrijwilliger, Week van de Senioren, enz...) dient op voorhand gescreend te
worden op de aanwezigheid van en aandacht voor initiatieven voor holebi’s
en een holebivriendelijk imago.

30 Het is aan te raden dat elke lokale vereniging (holebi of regulier) een beleid
ontwikkelt omtrent vrijwilligersmanagement (in-, door- en uitstroming van
vrijwilligers) en daarbij specifiek aandacht besteed aan de engagementen
van holebi’s. 

31 Ter bescherming van de vrijwilligers dient er een degelijk vrijwilligersstatuut
ontworpen te worden. 

32 De huidige Vrijwilligerssteunpunten dienen holebi-open te zijn. We denken
zowel aan het ontwikkelen van een ‘vrijwilligerspool’ voor
holebiverenigingen als aan het opnemen van een bemiddelingsrol wanneer
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een individuele holebi een vrijwilligersengagement wil opnemen in eender
welke vereniging of organisatie. 

33 De overheid dient erover te waken dat holebiverenigingen niet uit de boot
vallen bij de decentralisatie van het cultuur- en jeugdwerkbeleid en daartoe
specifieke gemeenteoverschrijdende richtlijnen te ontwikkelen. Dergelijke
maatregelen dienen a) ter bescherming van de lokale holebiverenigingen en
b) zodoende lokale overheden ertoe aan te zetten ook over deze
bevolkingsgroep te praten en te denken bij de lokale beleidsvoering. In de
richtlijnen voor lokale beleidsplanning in de verschillende sectoren en in de
daarop aansluitende beleidsconvenanten dient er steeds een “holebi-check”
voorzien te worden. 

6.2.4 Professioneel

Het onderwijs 
34 Leerlingen met vragen rond homoseksualiteit dienen binnen de

schoolorganisatie over aanspreekpunten (b.v. Groene leerkrachten, het
CLB,...) te beschikken waar ze met hun vragen terechtkunnen. 

35 Tevens dient er binnen de scholen gewerkt te worden aan een leefklimaat
waar openheid en respect voor diversiteit heerst en voorgeleefd wordt (en
mag worden) door de leerkrachten. 

36 De bespreekbaarheid van homoseksualiteit op school moet zichtbaar
aangegeven worden door het ter beschikking stellen van folders en affiches
allerhande (b.v. van de Holebifoon, lokale holebivereniging,...)

37 Het bespreekbaar maken van homoseksualiteit dient opgenomen te worden
in de eindtermen van het secundair onderwijs.

38 Alle vakken, en niet enkel de vakken moraal en godsdienst, dienen
gescreend te worden op toepassingsmogelijkheden om de leefsituatie van
holebi’s op te nemen als een voorbeeld (b.v. in een economie-oefening, in
de geschiedenisles, in de taallessen,...).

39 In elke beroepsopleiding, maar in het bijzonder in die opleidingen die
toeleiden tot beroepen die te maken hebben met dienstverlenende en
zorgverstrekkende activiteiten (artsen, verpleegkundigen, alle-“peuten”,
leerkrachten voor alle onderwijsniveaus, advocaten, politie, psychologen,
pedagogen, criminologen,...) moeten informatie, kennis en attitudevorming
t.a.v. holebi’s als potentiële klanten of cliënten deel uitmaken van het
curriculum.

 
De gezondheidszorg 
40 De artsen en de gezondheidszorg dienen zich af te stemmen op zieke of

andersvalide cliënten die een homoseksuele voorkeur hebben. Dit betekent
dat zij homoseksualiteit bespreekbaar kunnen stellen, alsook dat ze hun
aanpak gerichter toespitsen op de gezinsconstellatie waarin de cliënt zich
bevindt.  

41 Er dient gewerkt te worden aan het aanbieden van een
toekomstperspectief aan de (jonge) holebi’s van vandaag inzake de
bejaarde holebi’s van morgen. Rust- en verzorgingstehuizen dienen nu
reeds aangespoord te worden om een beleid te ontwikkelen omtrent een
holebivriendelijke dienstverlening. 
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Media 
42 Het is belangrijk dat de informatie over holebispecifieke organisaties,

diensten en voorzieningen op grote schaal ter beschikking wordt gesteld,
wordt bekend gemaakt. We denken hier onder andere aan de ruimere
bekendmaking van de SAW-website rond holebispecifieke hulpverlening en
aan hyperlinks naar degelijke en betrouwbare websites, aan de
bestendiging van een centraal telefoonnummer (cf. Holebifoon) met
doorverwijzinginformatie. Deze informatie dient bekend gemaakt te worden
via affiches, vignetten, stickers, telefoongidsen en Tv-programma’s. 

43 Het is belangrijk een doordacht beleid te voeren inzake de aanwezigheid
van categorale voorzieningen en holebispecifieke deskundigheid. Hierbij
moet er rekening gehouden worden met de spreiding over de provincies en
de bekendmaking daarvan intern binnen de sector, maar ook naar het
ruimere publiek toe. 

44 De brochure “Holebi’s in de kijker” (Bogaerts & Van Alsenoye, sd) dient
herhaaldelijk verspreid en geïntegreerd te worden in opleiding voor
journalisten en in opleidingen rond communicatie. In het licht van de
bijscholing van journalisten zou gewerkt kunnen worden met een
seminarieformule waarbij jaarlijks kwesties van beeldvorming,
wetenschappelijke en maatschappelijke evoluties worden uitgediept zodat
journalisten en communicatieverantwoordelijken hun eigen referentiekader
beter weten te hanteren. 

 
Diensten voor opvoedingsondersteuning 
45 Wanneer in homoseksuele relaties vragen ontstaan in verband met de

opvoeding van (de reeds aanwezige) kinderen dient er een aanbod tot
opvoedingsondersteuning te worden geboden dat met kennis ter zake
hierop een antwoord kan bieden. Dit zou kunnen door een jaarlijkse trefdag
te organiseren voor enerzijds holebi-ouders en anderzijds kinderen van
holebi’s en door de diensten voor opvoedingsondersteuning beter
vertrouwd te maken met deze gezinstypes. 

46 Diensten voor opvoedingsondersteuning dienen te voorzien in een aanbod
dat kan inspelen op acute crisissituaties die ontstaan wanneer één van de
ouders bekend maakt holebi te zijn. Gezinnen zouden hierbij tevens een
langer durende begeleiding moeten kunnen genieten. 

De bedrijfssector 
47 Binnen de vakbonden en werkgeversorganisaties dienen bewustzijnsacties

opgezet te worden omtrent discriminaties omwille van iemands
homoseksualiteit. 

48 In elk bedrijf zouden bestaande of nog aan te duiden vertrouwenspersonen,
ombudsfiguren, genderconsulenten... zich zichtbaar en openlijk moeten
profileren als holebivriendelijk en als mogelijke aanspreekpunt inzake
homoseksualiteit.

Religie
49 Geloofsgemeenschappen dienen een proces van reflectie over diversiteit tot

stand te brengen en dienen na te gaan wat tot de universele kern van hun
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boodschap behoort en wat tot de tijdelijke, cultureel en situationeel
bepaalde uitingen ervan behoort. Het mag gehoopt worden dat door dit
proces van reflectie, samenspraak en actualisering van hun wezenlijke
boodschap een positieve houding kan worden ontwikkeld inzake de
volwaardige seksualiteitsbeleving van holebi’s.

Het commerciële uitgaanscircuit 
50 Een campagne rond overmatig drank- en druggebruik voor holebi’s is

aangewezen. De Vereniging voor Alcohol en Andere Drugsproblemen is
hiervoor een aangewezen partner om daaromtrent een gerichte campagne
op te zetten. 

51 Er is in het commerciële uitgaanscircuit voor holebi’s te weinig aandacht
voor de kwetsbaarheid van nieuwkomers. Uitbaters van en reeds
vertrouwde klanten in commerciële holebi-uitgaansgelegenheden dienen
daaromtrent te worden geresponsabiliseerd. 

52 Het ruimtelijk ordeningsbeleid dient werk te maken van het verhogen van
de veiligheid in die buurten waar zich uitgaansgelegenheden voor holebi’s
bevinden.

6.3 Ten aanzien van het Algemeen Welzijnswerk

6.3.1 Externe werking

T.a.v. de individuele holebi en de mantelzorg
53 Er is nood aan een preventief en proactief aanbod inzake een positieve

attitude t.a.v. “hulp vragen en hulp krijgen”. We denken hier aan een
introductieaanbod dat georganiseerd wordt door welzijnswerkers in scholen
en sociaal-culturele verenigingen (cf. tournees van de vroegere JAC’s)
waarbij mensen worden vertrouwd gemaakt met en getraind worden in het
‘durven’ stellen en het gericht adresseren van hulpvragen. Dit aanbod kan
zowel algemeen als doelgroepspecifiek georganiseerd worden.

54 Er is nood aan een preventief en proactief aanbod inzake informatie over de
algemene welzijnsvoorzieningen en het Algemeen Welzijnswerk. De
eerstelijnsrol van de Centra voor Algemeen Welzijnswerk behoeft ook
inzake het holebithema meer profilering en dient aan de hand van een grote
informatie- en sensibiliseringscampagne bij de bevolking bekend gemaakt te
worden. Naast algemene en doelgroepspecifieke vormingsactiviteiten in
groepsverband kan er bijvoorbeeld gedacht worden aan een reizende
tentoonstelling of het jaarlijks organiseren van een regionale “open-
bedrijvendag” voor socio-profit organisaties.

55 Het is belangrijk burgers (blijvend) te informeren aan de hand van gidsen en
sociale kaarten over de sociale voorzieningen waarover zij in hun streek
beschikken. Het is aan te bevelen hierbij niet te vertrekken van een
organisatieperspectief, maar van de diverse probleemgebieden en mogelijke
hulpvragen vanuit de beleving van het individu. Vanuit een reeks
herkenbare vragen kan aldus een link worden gelegd naar de beschikbare
diensten. 

56 De bekendmaking van holebispecifieke diensten en voorzieningen dient
integraal tot de promotie van het Algemeen Welzijnswerk te behoren. Het
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is in deze tevens aan te raden jeugdadviseurs te informeren over holebi’s
en holebi-hulpverlening.

57 In het licht van het verbrokkelen of wegvallen van de verschillende
integratiemechanismen in de onmiddellijke leefwereld van mensen, de
beperkingen die eigen zijn aan het mantelzorgsysteem en het verhogen van
de individuele weerbaarheid van mensen, dient de bekendheid met
eerstelijns welzijnsvoorzieningen en de diensten van het Algemeen
Welzijnswerk opgenomen te worden in de vakoverschrijdende eindtermen
vanaf de eerste graad van het secundair onderwijs.  

58 Er is nood aan praatgroepen voor (ex-)heteropartners van holebi’s. Het
Algemeen Welzijnswerk lijkt een geschikte plaats waar met de opstart van
dergelijke praatgroepen voor (ex-)heteropartners kan begonnen worden
omdat er zo enige continuïteit en neutraliteit kan gegarandeerd worden. Het
is aan te raden van bij de aanvang hieromtrent samen te werken met het
Trefpunt Zelfhulp, gelet op hun ervaring met lotgenotenwerkingen. 

T.a.v. de holebibeweging en -cultuur
59 Holebiverenigingen hebben een belangrijke functie op het vlak van eerste

lijnshulp, maar ook op het vlak van doorverwijzing. Ze zouden deelnemers
meer moeten informeren over de bestaande algemene
welzijnsvoorzieningen en zich daarbij niet alleen mogen beperken tot de
bekendmaking van holebispecifieke voorzieningen. Het door het SAW
ontwikkelde vormingspakket voor medewerkers van holebigroepen (Halford
& Sips, 2001a) biedt hiertoe interessant materiaal. Op basis van ons
onderzoek kunnen we hierbij aanvullend beklemtonen dat vorming rond
doorverwijzing echter niet beperkt zou mogen blijven tot die in
onthaalsituaties en die vrijwilligers die optreden in onthaalsituaties. Alle
vrijwilligers in holebiverenigingen zouden herhaaldelijk (cf. verloop van
vrijwilligers) geïnformeerd moeten worden over
doorverwijzingmogelijkheden naar o.a. het Algemeen Welzijnswerk en de
algemene welzijnsvoorzieningen.

60 Er kan werk gemaakt worden van een informatief spel dat uitgaat van
verschillende bestaande probleemsituaties en waarbij holebi’s tijdens het
spel wegwijs gemaakt worden in het aanbod aan welzijnsvoorzieningen. Dit
informatief spel kan ingezet worden in de educatieve activiteiten van
holebiverenigingen. 

61 Gezien het belang van het holebi-uitgaanscircuit voor vele holebi’s en
denkend aan het systeem van straathoekwerkers, zou er op een zelfde
manier kunnen gewerkt worden met tooghoekwerkers of “social-
barkeepers” die instaan voor de opvang van holebi’s en die afhankelijk van
de hulpvraag de holebi’s gericht weten door te verwijzen. Dergelijke
tooghoekwerkers lijken ons ook een belangrijke signaalfunctie te kunnen
vervullen naar de hulpverlening, het holebiverenigingsleven en het beleid
toe. Deze tooghoekwerkers kunnen net die thema’s en problematieken aan
het daglicht brengen waar holebi’s zelf geen klaar zicht op hebben.

62 Kruisbestuiving en samenwerking tussen de holebiverenigingen en het
Algemeen Welzijnswerk dient te worden gestimuleerd door een specifieke
rubriek in te bouwen in de beleidsplannen en de enveloppefinanciëring voor
de Centra voor Algemeen Welzijnswerk die besteed kan worden aan het
systematisch uitwerken van a) netwerking met lokale holebiverenigingen en
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b) het onder de deskundige begeleiding van professionele hulpverleners
vormen en rekruteren van de onthaalmedewerkers van de lokale
holebiverenigingen. Gezien lokale holebiverenigingen werken met
vrijwilligers (beperking qua tijd en duurzaamheid van de engagementen) lijkt
het ons aan te raden dat het de Centra voor Algemeen Welzijnswerk zelf
zijn die zich daaromtrent actief (moeten kunnen) opstellen en met een
zekere regelmaat (cf. verloop van vrijwilligers) lokale vrijwilligers
samenroepen en informeren.

6.3.2 Interne werking

63 De kern van de aanbeveling voor de professioneel bestaat er in dat er een
alertheid in de hulpverlening t.a.v. holebi’s dient te worden ontwikkeld en
gestimuleerd. Binnen de hulpverlening dient onder de hulpverleners kennis
verspreid te worden over homoseksualiteit, holebispecifieke thematieken en
holebispecifieke aspecten van hulpverlening. De resultaten van het
beëindigde SAW-project ”Deskundigheidsbevordering van hulpverlening aan
holebi’s” dienen ruim verspreid te worden. Op basis van ons onderzoek
voegen we er aan toe dat de toepassing van de ontwikkelde
vormingspakketten voor medewerkers van Tele-Onthaal en hulpverleners in
de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (Halford & Sips, 2001bc) actief
dient gestimuleerd te worden in alle centra, voor alle hulpverleners en alle
medewerkers. Er kan gedacht worden aan de oprichting van één centrale
pool van trainers die de vormingsessies kunnen gaan geven of aan het
werken met sleutelfiguren uit de verschillende organisaties die de vorming
volgen om vervolgens zelf op te treden als vormer voor de medewerkers in
de eigen organisatie.

64 De bespreekbaarheid van homoseksualiteit in de voorziening moet zichtbaar
aanwezig zijn voor de cliënten (b.v. door affiches, folders in de wachtzaal
enz...). 

65 Er dient steeds en altijd aandacht te zijn voor de eventuele
homoseksualiteit van cliënten bij de intake. 

66 Er kan werk gemaakt worden van een kwaliteitslabel omtrent de
holebivriendelijkheid van een organisatie. Hiertoe dient een instrument voor
screening (b.v. een toetslijst) ontworpen te worden waarbij men oog heeft
voor de toegankelijkheid van de voorziening voor holebi’s en de aandacht
voor de homoseksuele zijnsconditie in de hulpverlening. 

67 Algemene welzijnsvoorzieningen en het Algemeen Welzijnswerk in het
bijzonder hebben een belangrijke functie op het vlak van eerste lijnshulp,
maar ook op het vlak van doorverwijzing. Professionele hulpverleners
zouden holebi’s meer rechtstreeks moeten informeren over de bestaande
holebiverenigingen en holebiwelzijnsvoorzieningen. 

68 Het in het SAW-project ontwikkelde databestand inzake de holebispecifieke
deskundigheid in de sector van het Algemeen Welzijnswerk, dient a)
gecontinueerd te worden b) ruimer bekendgemaakt bij hulpverleners en bij
de vrijwilligers van holebi-organisaties, c) voortdurend actueel te worden
gehouden en d) uitgebreid te worden met streekgebonden informatie inzake
het bestaande aanbod aan holebiverenigingen.

69 Bij eender welke welzijnsvoorziening, maar in het bijzonder bij de Centra
voor Algemeen Welzijnswerk die een eerstelijnsfunctie vervullen, dient
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men, − naar analogie met het zoeken naar “een vraag achter de vraag” −
alert te zijn voor “het probleem vóór een probleem”. In die zin dient het
hulpverleningsaanbod voor en de hulpverlening ten aanzien van holebi’s –
maar ook andere doelgroepen- mede en meer vorm te krijgen vanuit een
diversiteitprincipe. 

70 In en tussen de Centra voor Algemeen Welzijnswerk dienen interne
werkafspraken gemaakt te worden met betrekking tot algemeen dan wel
holebispecifiek georganiseerde werkingen of deelwerkingen. Er dienen
afspraken gemaakt te worden omtrent a) de aanwezigheid van holebi-
specifieke deskundigen in elk centrum, ofwel b) het werken met één door
meerdere centra gedeelde holebispecifieke en mobiele deskundige, en/of c)
het werken met een systeem van holebiconsulenten die door elke
hulpverlener kunnen geraadpleegd worden en die instaan voor de interne
kwaliteitszorg van een centrum t.a.v. holebicliënten.

7. Tot slot: suggesties voor verder onderzoek

Op basis van ons onderzoek kunnen we de volgende suggesties doen op het
vlak van verdiepend en ontwikkelend onderzoek: 

A) De in dit onderzoek gehanteerde vragenlijsten zouden kunnen vertaald en
aangepast worden aan de praktijk van de hulpverlening in functie van de
intake en de begeleiding van cliënten.

B) Een ‘brede’ vertaling van het materiaal uit dit onderzoek bewerkstelligen
a.h.v. het ontwikkelen van educatief en informatief materiaal, video’s,
reizende tentoonstelling,... in het kader van bijscholingen voor
hulpverleners, leerkrachten, burgers,...

C) Bij elke dimensie respectievelijk dilemma van het in dit onderzoek
ontwikkelde interpretatiekader vormingsprogramma’s voor holebi’s
uitwerken.

D) De in ons onderzoek verzamelde gegevens bijkomend onderwerpen aan
een meer genderspecifieke onderzoeksvraag.

E) Toetsing van het in dit onderzoek aangereikte interpretatiekader bij
holebi’s van allochtone origine, alsook leefwereldonderzoek bij deze
doelgroep.

F) Wetenschappelijk onderzoek opzetten naar de houding van Vlaamse
professionele hulpverleners in de welzijns- en de gezondheidszorg t.a.v.
holebi’s.

G) Een handelingsonderzoek opzetten waarbij bijvoorbeeld in drie regio’s
lokale holebiverenigingen en Centra voor Algemeen Welzijnswerk
betrokken worden in een proefproject tot netwerking waarbij tevens voor
de praktijk bruikbare instrumenten ontwikkeld worden.

H) Onderzoeksthema’s om verder te ontwikkelen zijn: a) opvoedingsvragen
van holebi-ouders en kinderen van holebi’s, b) de attitude van lesbische
vrouwen t.a.v. de gezondheidszorg, c) alcohol- en druggebruik bij
holebi’s, d) aids- en veilig vrijen en e) een replicatie-onderzoek opzetten
voor holebi’s inzake de adressering van de hulpvragen t.a.v. de Centra
voor Algemeen Welzijnswerk naar analogie van het onderzoek rond
“Hulpvragen en hulp vragen” (Baert e.a.,1995).
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I) Het ontwikkelen en ondersteunen van een interuniversitair
wetenschappelijk kenniscentrum omtrent holebi’s en homoseksualiteit in
Vlaanderen dat kan voorzien in het zelf genereren, maar ook in het
verzamelen en ter beschikking stellen van relevante en recente
wetenschappelijke onderzoeksliteratuur inzake de homoseksuele
zijnsconditie, alsook in interuniversitair inzetbare gastdocenten ter
sensibilisering van de verschillende beroepsopleidingen en
onderzoekscentra. 

Deze aanbevelingen voor verder onderzoek, alsook de 70 eerder geformuleerde
beleidsaanbevelingen ter bevordering van het welzijn van holebi’s, zijn zeer
divers en zeer uiteenlopend. Ons verzameld onderzoeksmateriaal getuigde van
diezelfde veelzijdigheid en veelsoortigheid. Wanneer aanbevelingen geformuleerd
werden die allemaal niet zo nieuw zijn, dient dit begrepen te worden als een
signaal dat er op dat vlak ten aanzien van holebi’s zowel in de persoonlijke als in
de publieke sfeer toch nog belangrijke inspanningen moeten geleverd worden.
Het dient uitgeklaard wie er uiteindelijk verantwoordelijkheid zal dragen voor de
verdere implementatie van welke aanbevelingen.
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