
5 jaar seksuele diversiteit in de ouderenzorg 
Een project op meerdere niveaus en met een lange adem 

 
 
Situatie 

 

Seksuele diversiteit is onzichtbaar. En roze ouderen zijn gewend zich aan te passen en 
zich te voegen. 
Onzichtbaar is daarom dat in 2010 in Amsterdam 6.689 roze 60-plussers wonen, bijna 
net zoveel als de totale groep Surinaamse ouderen (6.845) en meer dan de groep Turkse 
(2.297) en Marokkaanse (4.303) ouderen samen. 
 
Roze ouderen geven aan zich zorgen te maken om hun toekomst. Ze staan er vaak 
alleen voor. Ze hebben er geen vertrouwen in dat de ouderenzorg – wanneer ze daar 
een beroep op doen - homovriendelijk is. 
 
Uit onderzoek blijkt nl. dat jongeren, ouderen, lager opgeleide mensen, nieuwe 
Nederlanders en mensen die erg gelovig zijn het meest afwijzend staan tegenover 
homoseksualiteit. Soms vanwege onbekendheid, soms omdat men vanuit de cultuur of 
levensovertuiging homoseksualiteit afkeurt.  
Juist deze groepen mensen zijn te vinden in zorgcentra. Juist van deze mensen worden 
roze ouderen afhankelijk zodra ze naar zorgcentra verhuizen. 
 
In de ouderenzorg werken bovendien steeds meer mensen met een Creoolse, 
Hindoestaanse, Marokkaanse en Turkse achtergrond. In de levensovertuiging en cultuur 
van deze mensen in homoseksualiteit veelal een taboe. Vaak wordt het als verwerpelijk 
gezien. Soms ook als geneesbaar. In Marokko is homoseksualiteit verboden en 
strafbaar.    
 
Het ROC leidt medewerkers voor de zorg op. Maar besteedt geen aandacht aan seksuele 
diversiteit. Veel medewerkers in zorgcentra zijn ook niet op de hoogte van roze ouderen. 
En in het reguliere (bij)scholingsaanbod van zorgcentra wordt geen aandacht besteed 
aan deze vorm van diversiteit.  
 
De homovriendelijkheid in de stad neemt af door een botsing van culturen. Wekelijks 
worden gemiddeld 11 meldingen geregistreerd (2011) van antihomoseksuele pesterijen 
of geweld. Vanwege negatieve ervaringen en angst trekken homoseksuele mensen weg 
uit wijken waar veel mensen uit andere culturen wonen. De kans op een botsing van 
waarden en normen in zorgcentra wordt steeds groter door de instroom van 
medewerkers voor wie homoseksualiteit een taboe of verwerpelijk is. Roze ouderen 
beseffen dat maar al te goed. 
 
Ook al zien het ministerie en de gemeente Amsterdam roze ouderen vanwege hun 
onzichtbaarheid, kwetsbare positie en welzijnszorgen, als een speerpunt, nemen de 
Sigra en de zorgconcerns dit speerpunt niet over in hun beleid. Het diversiteit beleid 
blijft beperkt tot multiculturaliteit.   
 
Terecht wordt aandacht besteed aan de positie van ouderen en medewerkers uit andere 
culturen. Maar vergeten wordt dat veel van deze ouderen vanuit hun cultuur voorlopig 
niet de stap naar zorgcentra zullen maken. Terwijl de onzichtbare groep roze ouderen dit 
wel zou willen, maar niet doet omdat ze geen vertrouwen heeft in de 
homovriendelijkheid van de concerns.  
 
 
Landelijk niveau 

Na een belweek verschijnt 6 jaar terug een groenboek met daarin zorgen en klachten 
van roze ouderen over de zorg 



Het consortium Roze 50+ (Anbo, COC Nederland, Movisie en Schorer (later: Villans)) 
bespreekt het stuk met het ministerie. 
Het ministerie ziet het versterken van de positie en het welzijn van roze ouderen als een 
speerpunt 
De Roze Loper wordt ontwikkeld, een KIWA kwaliteitscertifikaat, ten teken van 
homovriendelijkheid. Later gevolgd door een toolkit met instrumenten om centra 
homovriendelijk te maken 
 
Amsterdams niveau 

De gemeente Amsterdam ziet roze ouderen als een extra kwetsbare groep en maakt hen 
tot speerpunt voor het welzijnsbeleid. 
Het Groenboek wordt in een expertmeeting met professionals uit de zorg besproken.  
COC start de werkgroep Mokum Roze Zorg & Welzijn met daarin professionals uit de 
zorg. Doel is de zichtbaarheid, positie en het welzijn van roze ouderen in zorgcentra te 
verbeteren. 
De werkgroep inventariseert welk onderzoekt er reeds gedaan is, vat de resultaten 
samen zodat het probleem kwalitatief duidelijk wordt. 
De werkgroep maakt kwantitatieve gegevens over het aantal homoseksuele ouderen 
inzichtelijk. 
De werkgroep bepleit bij de Sigra het diversiteitbeleid uit te breiden met seksuele 
diversiteit. En wijst daarbij op de kwalitatieve en kwantitatieve gegevens. 
De werkgroep  start de roze loper estafette, als onderdeel van de grey pride. Het eerste 
jaar zijn er 7 roze activiteiten in zorgcentra, het derde jaar is dat gegroeid naar 19 
 
Concernniveau 

Werkgroepleden bepleiten bij hun concern aandacht voor de positie en het welzijn van 
roze ouderen en voor het verbreden van het diversiteitbeleid met seksuele diversiteit. 
Alleen Osira Amstelring neemt dit advies over. 
Bij Osira Amstelring wordt een roze werkgroep geformeerd waarin de 
diversiteitfunctionaris, een communicatieadviseur, een locatiemanager en geestelijk 
verzorger zitten om het beleid rondom seksuele diversiteit te formuleren, een oud roze 
nieuwsbrief op te zetten, de eerste roze loper te behalen en het beleid intern uit te 
dragen. 
In 2012 hebben 5 osira centra de Roze loper behaald (Amsta 2 en Cordaan 1) 
 
Locatieniveau 

De geestelijk verzorger weet de locatiemanager van De Rietvinck te overtuigen van het 
belang van een homovriendelijk zorgcentrum.  
Hij bedenkt een format met maandelijks een grote roze activiteit als publiekstrekker  
(Café Rosé), met een wekelijkse ontmoetingsmiddag, een filmclub en een roze 
damessalon (die door een stagiaire begeleid wordt).  Maandelijks bezoeken zo’n 50-60 
verschillende roze ouderen een of meerdere van de roze activiteiten. Velen komen van 
heide en verre. 
De Rietvinck ontvangt als eerste zorgcentrum van NL de roze loper 
De nieuwsbrief heeft na 3 jaar 340 digitale en 60 papieren abonnees en wordt inmiddels 
in 1000-voud uitgegeven 
De Rietvinck groeit uit tot een voorbeeldcentrum waar vanuit het hele land mensen naar 
komen om ideeën over te nemen en inspiratie op te doen. 
Het huis werkt mee aan diverse artikelen in de media en diverse onderzoeken.  
 
Medewerkersniveau 

In de zorg werken veel homoseksuele medewerkers. Zij ervaren het als een morele 
steun dat een huis een roze loper behaald, dat de grey pride wordt georganiseerd en dat 
er roze activiteiten in huis plaatsvinden.  
De zichtbaarheid verstrekt hun gevoel van eigenwaarde en duidelijk is dat nare 
opmerkingen of discriminatie in huis niet getolereerd worden.  
 



Cliëntniveau 

Het zelfde geldt voor homoseksuele bewoners en buurtbewoners. Zij weten zich welkom, 
gezien, erkend en gewaardeerd omdat er verscheidenheid, openheid en veiligheid is en 
aandacht voor een belangrijk aspect van hun identiteit, hun belangstelling en hun 
levensverhaal 
De roze activiteiten bieden herkenning, inspiratie en de mogelijkheid gelijkgestemde 
mensen te treffen. 
De kleinschalige activiteiten bieden de mogelijkheid met elkaar over het roze wel en wee 
in  gesprek te gaan, empowerment te ervaren  
Roze bewoners worden door het contact met roze buurtbewoners uit hun isolement 
gehaald 
Samen met ILHIA wordt een levensverhalenproject gestart. Met als doel de bijzondere 
levensverhalen van roze ouderen vast te leggen. Thijs Tromp (directeur van Reliëf) is 
gepromoveerd op de levensverhalen methode. En liet zien dat het vertellen en op schrift 
stellen van een levensverhaal het welzijn van de vertellers verhoogd  
Heteroseksuele cliënten weten zich ook serieus genomen: zij maken in huis kennis met 
de meerkleurigheid en diversiteit uit de maatschappij, gevoelige en moeilijke zaken 
worden bespreekbaar gemaakt en – voor wie er open voor staat - geldt: bekent maakt 
wat beminder.   
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