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Waarom OUCH ZO?
Met maar liefst zes regenboogsteden mag Limburg zich een van de koplopers 
noemen op het gebied van het bevorderen van de emancipatie en het welzijn van 
LHBT+-personen. Er ontstaan daardoor meer initiatieven vanuit en voor de LHBTI-
gemeenschap. Ook vond in 2019 in Venlo de Roze Zaterdag plaats. 

Toch worden er in onze ogen in de provincie – met name buiten Maastricht - door 
het jaar heen nog te weinig activiteiten ten behoeve van de LHBTI-gemeenschap 
georganiseerd. Ook zijn er in de afgelopen jaren steeds meer ontmoetingsplekken 
voor LHBTI’s verdwenen. Daarnaast merkten we dat plaatselijke overheden op 
bepaalde gebieden een aanspreekpartner uit de LHBTI-gemeenschap in Midden-
Limburg zelf misten. 

Binnen dit kader is begin 2020 de vereniging OUCH ZO opgericht.  OUCH ZO is 
een belangen- en gezelligheidsvereniging voor LHBTI’s in Midden-Limburg. Als 
missie heeft OUCH ZO het bevorderen van de emancipatie, het welzijn en de 
acceptatie van LHBTI’s in Midden-Limburg.
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Over dit beleidsplan
Dit beleidsplan omvat de beoogde activiteiten van OUCH ZO voor de periode van 
begin 2020 tot en met eind 2024. Het is opgebouwd rondom drie pijlers: ‘netwerk 
en educatie’, ‘community en events’ en ‘PR en zichtbaarheid’. Daarnaast wordt 
ingegaan op de organisatieaspecten van de vereniging.

Voorafgaand aan de pijlers wordt de algemene strategie beschreven. Per pijler of 
taakveld wordt vervolgens een korte schets gegeven van de problematiek en een 
samenvatting van de uitgezette strategie. Ook wordt beschreven hoe de pijler 
bijdraagt aan de missie van OUCH ZO. Dit wordt gevolgd door een korte 
beschrijving van de projecten binnen het taakveld. Er zijn voor de periode 
2020-2024 in totaal zes projecten gepland.
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Vereniging
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Inleiding
Als organisatie zijn wij afhankelijk is van vrijwilligers. We vinden het belangrijk dat 
zij zich ook direct verbonden voelen bij de organisatie. Op die manier proberen we 
vrijwilligers vast te houden en daarmee onze activiteiten in stand te kunnen 
houden. Daarom hebben we voor de vereniging als rechtsvorm gekozen. Als lid 
hebben onze vrijwilligers medezeggenschap over de gang van zaken binnen de 
vereniging. We waarderen de inbreng van actieve leden.

Het is ons streven om in het eerste jaar niet alleen voldoende vrijwilligers aan ons 
te binden, maar ook andere stappen te ondernemen die noodzakelijk zijn voor een 
gezonde vereniging. Het is belangrijk dat we onze administratie, financiën en 
organisatie goed op orde hebben en houden.

Rechtsvorm
OUCH ZO is opgericht als vereniging zonder volledige rechtsbevoegdheid. Wel 
staat zij ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ter beperking van de 
persoonlijke aansprakelijkheid van bestuursleden en ten behoeve van de aanvraag 
van subsidie en het openen van een zakelijke bankrekening zal de rechtsvorm van 
OUCH ZO worden omgezet in een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. 
Hiervoor zal een notariële akte moeten worden verleden.

Bestuur
Het bestuur van OUCH ZO bestaat bij oprichting uit twee leden, namelijk de 
oprichters. Wij streven naar een bestuur van zes leden, bestaande uit de voorzitter, 
secretaris, penningmeester en drie algemene bestuursleden. De algemene 
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• We hebben onze administratie, financiën en organisatie goed op orde.
• We betrekken vrijwilligers actief bij de activiteiten van de vereniging.

Doelstellingen



bestuursleden zijn ieder verantwoordelijk voor een taakgroep.

Financiën
De vereniging zal bij de regenbooggemeenten Roermond en Weert subsidies 
aanvragen om de opstart- en algemene werkingskosten te kunnen dekken. 
Daarnaast zoeken we voor individuele projecten financiële ondersteuning bij de 
provincie Limburg, de regenbooggemeenten en bij het Bob Angelofonds (COC 
Nederland). Hiervoor zal worden samengewerkt met andere organisaties, 
waaronder COC Limburg.

Leden en vrijwilligers
We willen dat vrijwilligers zich direct betrokken voelen bij het reilen en zeilen van 
de vereniging. Wie zich inzet voor de activiteiten van OUCH ZO, is in principe ook 
lid. We werpen dan ook geen drempels op voor het lidmaatschap. We streven in 
de eerste twee jaar naar 15 tot 20 actieve leden.
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Strategie
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Inleiding
De pijlers van onze strategie worden gevormd door drie taakvelden: ‘netwerk en 
educatie’, ‘community en events’, en ‘PR en zichtbaarheid’. Ieder taakveld richt zich 
op een bepaalde doelgroep. Daarnaast ligt de focus binnen ieder taakveld op een 
van de drie speerpunten uit onze missie: emancipatie, welzijn en acceptatie.

Taakgroepen
Er worden drie taakgroepen gevormd die elk voor een taakveld verantwoordelijk 
zijn. Elke taakgroep wordt gestuurd door een coördinator. Deze vertegenwoordigt 
de taakgroep als algemeen bestuurslid in het bestuur,. De taakgroepen stemmen 
daarin hun activiteiten op elkaar af. Elke taakgroep stelt voor hun activiteiten en 
projecten een plan op. De coördinatoren dragen zorg voor een goede uitvoering 
hiervan en leggen hierover verantwoording af aan het bestuur.

Projecten
In het eerste jaar worden zes projecten opgezet. Elke taakgroep is verantwoordelijk 
voor twee projecten. Bij alle projecten gaat het om activiteiten die zowel in 
Roermond als Weert plaatsvinden. Projecten kunnen worden samengevoegd of 
gesplitst als de omstandigheden daartoe aanleiding geven.
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Diversiteitshuis
COC Limburg heeft als doel gesteld om naast hun pand in Maastricht twee 
standplaatsen in Midden- en Noord-Limburg, zogenaamde hubs, te realiseren.  Het 
is namelijk moeilijk gebleken om op andere plaatsen in de provincie betaalbare 
veilige locaties te vinden voor werkgroepen en projecten.

De nieuwe standplaatsen moeten dé ontmoetingsplaatsen voor LHBTI-ers in 
Noord- en Midden-Limburg. worden. COC Limburg wil hierover in gesprek gaan 
met de regenbooggemeenten. OUCH ZO steunt het streven naar een hub in 
Midden-Limburg en werkt met COC Limburg samen om dit te realiseren. We 
onderzoeken daarbij ook de mogelijke participatie van andere organisaties op het 
gebied van diversiteit in een gezamenlijke ‘diversiteitshuis’.

Evaluatie
Wij evalueren regelmatig onze activiteiten en het functioneren van de vereniging 
en gebruiken dit om ons beleid bij te stellen en aan te vullen. In het voorjaar van 
2023 zal dit beleidsplan worden geëvalueerd en zal er een heidag worden 
gehouden met bestuur en vrijwilligers om te brainstormen over nieuwe activiteiten 
en de verdere ontwikkeling van bestaande activiteiten. De uitkomsten hiervan 
zullen worden verwerkt in het nieuwe beleidsplan vanaf 2025.
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• We evalueren onze activiteiten en het functioneren van de vereniging.

Opdracht
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Taakvelden
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Taakveld Netwerk en educatie

Inleiding

Het taakveld ‘netwerk en educatie’ heeft organisaties en instellingen, waaronder 
scholen en verenigingen, als doelgroep. Het is voor veel LHBTI-ers nog altijd lastig 
om in een niet vertrouwde omgeving openlijk voor hun seksuele oriëntatie of 
genderidentiteit uit te komen. De angst om uitgesloten, gepest of bedreigd te 
worden speelt daarbij een belangrijke rol. Het hindert LHBTI-ers om volwaardig 
aan het maatschappelijke leven deel te nemen.

Dit geldt bijvoorbeeld voor transgenderleerlingen op middelbare scholen en 
mbo-instellingen, wat gevolgen kan hebben voor hun leerprestaties. En ook voor 
homoseksuele ouderen in zorginstellingen die zich genoodzaakt voelen terug de 
kast in te gaan. Maar het weerhoudt veel LHBTI-ers om zich bij een sportvereniging 
aan te sluiten. Het is daarom belangrijk dat organisaties en instellingen in hun 
beleid voldoende aandacht voor inclusiviteit hebben.

Strategie

Binnen het taakveld ‘netwerk en educatie’ worden twee projecten ontwikkeld die 
erop gericht zijn om een volwaardige participatie van LHBTI-personen aan het 
maatschappelijke leven te bevorderen. Met het project ‘OPEN netwerk’ willen we 
met verschillende maatschappelijke organisaties en instellingen in gesprek gaan 
om het diversiteits- en inclusiviteitsvraagstuk met betrekking tot LHBTI-personen 
expliciet en structureel in hun beleid te verankeren.

In direct verband hiermee staat het project ‘OUT of the box’. Er worden koffers 
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• We hebben regelmatig contact met andere organisaties en instellingen.
• We bieden voorlichtingsmateriaal en vorming voor professionals  aan.

Doelstellingen



ontwikkeld met voorlichtingsmateriaal voor de medewerkers en vrijwilligers van 
organisaties en instellingen. In samenwerking met COC Limburg zal een speciale 
‘OUT of the box for schools’-koffer met informatiemateriaal en lesprogramma’s 
worden ontwikkeld. Hiervoor willen we pilot op middelbare scholen in Midden-
Limburg gaan starten.

Focus: emancipatie

Binnen het taakveld ‘netwerk en educatie’ willen we de emancipatie van LHBTI-
personen bevorderen door hun participatie aan maatschappelijke activiteiten in 
Midden-Limburg te vergroten. Het is belangrijk dat daarvoor bij organisaties en 
instellingen een veilige omgeving wordt gecreëerd.  Een volwaardige participatie 
aan het maatschappelijke leven draagt bij aan het sociale en persoonlijke welzijn 
van LHBTI-ers en daarmee aan hun kwaliteit van leven.
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Project OPEN netwerk
In het project ‘OPEN netwerk’ staat het verankeren van de LHBTI-thematiek bij 
organisaties en instellingen centraal. In de periode 2020-2021 ligt hierbij de focus 
op onderwijsinstellingen. Scholen zullen worden benaderd om de LHBTI-thematiek 
structureel in het schoolplan op te nemen.

Er wordt hierbij uitgegaan van het inside-out-principe. De GSA’s op middelbare 
scholen in Weert en Roermond worden ondersteund om in actie te komen op een 
aantal gebieden, zoals het opstellen van een LHBTI-protocol en het ontwikkelen 
van een lesprogramma op het gebied van seksuele diversiteit.

Doelen OPEN netwerk

• Contacten met de GSA’s op middelbare scholen in Roermond en Weert
• Samen met de GSA’s acties voor structureel LHBTI-beleid op scholen
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Project OUT of the box
Met OUT of the box willen ervoor zorgen dat seksuele diversiteit structureler in het 
onderwijsprogramma van middelbare scholen wordt opgenomen. OUT of the box 
bestaat uit een leerplan en lesmateriaal voor scholen op het gebied van seksuele 
diversiteit en voorlichtingsmateriaal en vorming voor leraren.

Er zal een pilot worden opgestart met een middelbare school in Roermond en een 
in Weert. Andere scholen in de regio kunnen zich later hierop aansluiten. Aan dit 
project zal de theatervoorstelling ‘Boys won’t be boys’ van Rikkert van Huisstede 
voor middelbare scholieren worden gekoppeld.

Doelen OUT of the box

• Ontwikkelen van de ‘OUT of the box’-koffer voor scholen
• Pilot op twee scholen (een in Weert, een in Roermond)
• Voorstelling ‘Boys won’t be boys’
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Taakveld Community en events

Inleiding

Het taakveld ‘community en events’ richt zich op de LHBTI-gemeenschap zelf. Dee 
focus ligt hierbij op het speerpunt welzijn. De eerste problematiek binnen dit 
taakveld is  dat het moeilijk is om te bepalen waar de problemen en behoeften van 
LHBTI-mensen precies liggen. Het bereiken van de doelgroep wordt bemoeilijkt 
door de grote diversiteit binnen de gemeenschap en ook door het ontbreken van 
een veilige vertrouwde omgeving om deze zaken te bespreken.

De tweede problematiek hangt met dit laatste samen. Er is een gebrek aan een 
veilige ontmoetingsplaatsen en open-minded uitgaansgelegenheden in Midden-
Limburg. De toekomst van ‘t Brunke, de laatste plek in Roermond waar nog 
regelmatig open-minded avonden werden gehouden, is onzeker. Niettemin is er 
nog altijd behoefte aan fysieke ontmoetingsplaatsen voor LHBTI-ers, plekken waar 
zij zichzelf mogen zijn en zich veilig kunnen voelen.

Strategie

Binnen het taakveld zijn er twee projecten en twee opdrachten die moeten zorgen   
voor ontmoetingsplaatsen waar LHBTI-ers zichzelf kunnen zijn, zich veilig voelen en 
zich vrij kunnen uiten. Het eerste project is het klankbord ‘Hear us out’, waar 
onderzocht en besproken wordt wat de problemen en behoeftes zijn binnen de 
LHBTI-gemeenschap. Het tweede project is de maandelijkse vrijmibo ‘Qafé!’, een 
laagdrempelige gezelligheidsmoment voor LHBTI-ers.

Doordat het niet gemakkelijk is  om een plaats te vinden waar alle geledingen van 
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• We weten wat er leeft bij alle geledingen van de LHBTI-gemeenschap.
• We bieden een veilige omgeving aan waar LHBTI-ers elkaar ontmoeten.

Doelstellingen



de LHBTI-gemeenschap elkaar op een veilige manier kunnen ontmoeten, stellen 
we ons samen met COC Limburg de opdracht om in 2021 in Midden-Limburg een 
‘hub’, een vaste standplaats, te realiseren. De tweede opdracht is om op basis van 
de feedback uit de LHBTI-gemeenschap nieuwe laagdrempelige activiteiten te 
ontwikkelen, waarbij LHBTI-ers elkaar kunnen ontmoeten.

Focus: welzijn

Met het creëren van veilige plaatsen waar LHBTI-ers zichzelf kunnen zijn, elkaar 
kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen delen willen we binnen het taakveld 
‘community en events’ het sociale en persoonlijke welzijn van LHBTI-ers in Midden-
Limburg verbeteren. Het vergroten van de kwaliteit van leven door positieve 
ervaringen zorgt er mede voor dat LHBTI-ers beter in staat zijn volwaardig aan 
andere maatschappelijke activiteiten deel te nemen.
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Project Hear us OUT
Het project Hear us OUT biedt LHBTI’s  een veilige plek om thema’s met elkaar te 
bespreken die de LHBTI-gemeenschap aangaan. Dit doen we online via een 
besloten facebook-groep en één keer per jaar met een fysieke bijeenkomst waar 
we een sociale activiteit aan koppelen.

De uitkomsten hiervan gebruiken we om input te leveren voor het beleid van de 
regenboogsteden op LHBTI-gebied. Ook willen we naar aanleiding hiervan met 
andere organisaties en instellingen waar de LHBTI-problematiek een rol spelen of 
die zich hiermee bezighouden actie ondernemen.

Doelen Hear us OUT

• Online klankbordgroep, door het jaar heen
• Fysieke klankbordbijeenkomst i.c.m. sociale activiteit, 1x per jaar
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Project  Vrijmibo ‘Qafé!’
Qafé! is de maandelijkse vrijdagmiddagborrel voor LHBTI-ers in Roermond. Het 
vindt vanaf juni 2020 plaats op de laatste vrijdag van de maand. Hiervoor zoeken 
we een geschikte locatie in het centrum van Roermond. Qafé! moet hét 
ontmoetingsmoment voor LHBTI’s in Midden-Limburg worden,

Daarnaast willen we in 2021 social events organiseren die gericht zijn op alleen 
homoseksuele mannen of lesbische vrouwen. Hiervoor zoeken wij samenwerking 
met de werkgroepen L’Homme en Flirta van COC Limburg. Deze willen elk 
tenminste een keer in Midden- of Noord-Limburg een event organiseren.

Doelen Qafé!

• Vrijdagmiddagborrel open voor alle LHBTI-s, 10x per jaar
• Social event voor homoseksuele mannen, 1x eventueel  i.s.m. L’Homme
• Social event voor lesbische vrouwen, 1x eventueel i.s.m. Flirta
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Taakveld PR en zichtbaarheid

Inleiding

Het taakveld PR en zichtbaarheid richt zich op het brede publiek. Hierbij staat het 
bevorderen van de sociale acceptatie van LHBTI-ers centraal. In weinig landen is 
de acceptatie van LHBTI-ers zo groot als in Nederland. Toch is er nog een hele weg 
te gaan. Het is voor een aanmerkelijk deel van de mensen nog altijd niet normaal 
wanneer twee mensen van hetzelfde geslacht elkaar in het openbaar zoenen of 
zelfs maar hand in hand lopen.

Ook met betrekking tot de acceptatie van transgender- en interseksemensen is 
nog veel te winnen. Er heersen nog veel vooroordelen en gebrek aan kennis over 
transgenderisme en intersekse. Transgendermensen hebben meer te maken met 
agressie. Het is daarom belangrijk dat het brede publiek beter geïnformeerd raakt 
over transgenderisme en intersekse. Een grotere zichtbaarheid van de LHBTI-
thematiek én van LHBTI-mensen draagt bij aan de normalisering.

Strategie

Het taakveld ‘PR en zichtbaarheid’ wil door middel van twee projecten mensen in 
aanraking brengen met de LHBTI-thematiek en met LHBTI-mensen en zodoende 
de sociale acceptatie van LHBTI-ers bevorderen. Met het project ‘IDAHOT-week’ 
willen we speciale aandacht besteden aan de discriminatie van en agressie tegen 
LHBTI-mensen. IDAHOT is de internationale dag tegen homo-, trans- en bifobie en 
vindt jaarlijks plaats op 17 mei.

Het project ‘Community meets community’ is erop gericht om verschillende 
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• We zijn zichtbaar in de samenleving en voor iedereen aanspreekbaar.
• We weten diverse doelgroepen te bereiken en hen aan ons te binden.

Doelstellingen



gemeenschappen in Weert en Roermond in direct contact te brengen met de 
LHBTI-gemeenschap door middel van laagdrempelige activiteiten. We willen 
hiermee vooral gewone mensen bereiken. De taakgroep ‘PR en zichtbaarheid’ is 
naast deze twee projecten ook verantwoordelijk voor de promotie via de website 
en de sociale media van activiteiten van de vereniging.

Focus: acceptatie

De acceptatie van LHBTI-ers gaat nog altijd alleen zo ver als dat zij voldoen aan 
bepaalde normen. Bovendien bestaan er nog altijd stereotype denkbeelden over 
LHBTI-mensen. Het wegnemen van vooroordelen en het normaliseren van wat 
door anderen als ‘anders’ wordt gezien, zijn belangrijke voorwaarden voor een 
bredere acceptatie. Een verbeterde sociale acceptatie draagt mede bij aan een 
grotere participatie van LHBTI-ers aan maatschappelijke activiteiten.
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Project Community meets community
Het project ‘Community meets community’ draait om het contact te leggen tussen 
de LHBTI-gemeenschap en andere gemeenschappen in Roermond en Weert. Dit 
willen we bereiken door laagdrempelige activiteiten te organiseren zoals een 
buurtbarbecue of een ontbijt in de wijk.

Ook willen we jaarlijks als vereniging gezamenlijk met andere verenigingen actie 
voeren voor een goed doel. Zo willen we niet alleen de verbinding maken met 
andere gemeenschappen, maar ook als LHBTI-community een bijdrage leveren 
aan de bredere gemeenschap.

Doelen Community meets community

• Community event, 1x in 2020, in Weert of Roermond
• Community event, 2x vanaf 2021, verdeeld tussen Weert en Roermond
• Actie voor een goed doel, 1x per jaar
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Project IDAHOT-week
Er vinden jaarlijks in de week rondom 17 mei in Nederland diverse activiteiten in 
het kader van de International Day Against Homophobia and Transphobia 
(IDAHOT) plaats. Wij willen in Roermond en Weert met een reeks eigen activiteiten 
hierop aansluiten.

Zo gaan we langs middelbare scholen met regenboogpakketten. En Roermond en 
Weert dragen in hun publieksruimtes hun status als regenboogstad actief uit. In 
2021 breiden we uit met een fototentoonstelling en een social event voor LHBTI’s. 
Ook sluiten we een diversiteitspact met scholen en verenigingen.

Doelen IDAHOT-week

• Scholenactie (regenboogvlaggen, regenboogpakketten)
• Roermond en Weert dragen status als regenboogstad actief uit
• Fototentoonstelling (in 2021)
• Diversiteitspact-bijeenkomst i.c.m. social event voor LHBTI’s (in 2021)
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Inleiding
Er wordt actief contact gezocht met andere organisaties in Limburg die zich 
inzetten voor de LHBTI-gemeenschap ten behoeve van samenwerking bij 
projecten en activiteiten. In het bijzonder zoeken wij samenwerking met COC 
Limburg, Stichting B-Sassy en Stichting Gay Soos Roermond.

COC Limburg
COC Limburg is de belangenvereniging van LHBT’s in Limburg. 
We hebben regelmatig contact met COC Limburg voor het 
opzetten van activiteiten in Midden-Limburg, in het bijzonder op 
het gebied van onderwijs.

Stichting Gay Soos Roermond
Gay Soos organiseert maandelijkse bijeenkomsten voor 
homoseksuele ouderen in Roermond. We hebben contact gehad 
met het bestuur van Gay Soos om samen te werken. Dit doen we 
onder meer op het gebied van promotie.

Stichting B-Sassy
B-Sassy is in 2018 opgericht en organiseert onder meer open-
minded party’s in Weert. We hebben inmiddels kennis gemaakt 
met het bestuur van B-Sassy en zullen onderzoeken op welke 
terreinen we kunnen samenwerken.
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• We werken met andere organisaties samen om onze doelen te bereiken.

Opdracht



Regenboogsteden Roermond en Weert

Sinds 2016 zijn de gemeenten Weert en Roermond regenboogstad. Daarvoor 
werken deze steden met elkaar samen. Zij bevorderen als regenboogstad de 
emancipatie, veiligheid en sociale acceptatie van LHBTI-mensen en ontvangen 
daartoe een subsidie van het ministerie van OCW.

We onderhouden via de beleidsmedewerkers op het gebied van diversiteit contact 
met beide gemeenten. Ook gaan we participeren in het procesteam van de 
samenwerkende regenboogsteden. We onderzoeken op welke manier wij het 
LHBTI-beleid van Roermond en Weert kunnen versterken.

Overige organisaties
We zoeken verder pro-actief contact en samenwerking met andere organisaties die 
zich met de LHBTI-problematiek en het diversiteitsvraagstuk bezighouden, zoals 
Trans Netwerk Nederland, Roze in Blauw, Antidiscriminatievoorziening Limburg, 
GGD Limburg- Noord en FAM! Netwerk.
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Redactie
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Vereniging

Adres
Vondelstraat 15 A
6043 CA Roermond

E-mail
info@ouchzo.nl

Website
www.ouchzo.nl

KvK-nummer
77028910
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8608.77.358
___________________________________________________________________________

Beleidsplan

Dit beleidsplan is eerder als werkplan vastgesteld voor de periode tot en met 
najaar 2021 en is met enkele aanpassingen als meerjarenbeleidsplan verlengd tot 
en met 31 december 2024.
___________________________________________________________________________






