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Samenvatting Meer gewicht in de schaal: Gay-Straight Allianties als strategie in 
LHBT-beleid

Sinds 2007 (kabinetsnota ‘Gewoon homo zijn’) kent Nederland landelijke Gay-Straight-Allianties (GSA’s) 
- samenwerkingsverbanden tussen LHBT- (lesbisch, homoseksueel, biseksueel en transgender) en 
mainstreamorganisaties. Veldpartijen werden door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
(OCW) uitgenodigd deze mogelijkheid te verkennen en te realiseren. Doel: het bevorderen van sociale 
acceptatie van homoseksualiteit in belangrijke leefdomeinen als werk, onderwijs, woonomgeving, zorg 
en sport via een samenwerking tussen homo- en mainstreamorganisaties.

Deze studie, uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut en de Universiteit van Amsterdam, heeft 
als doel het beleid te evalueren. De meerwaarde van de GSA-aanpak per leefdomein en als strategie in 
het landelijke LHBT-beleid staat hierbij centraal.

Er is alle aanleiding om de allianties die het ministerie van OCW de afgelopen jaren heeft gesubsidi-
eerd de komende periode voort te zetten. De GSA-aanpak biedt op een aantal manieren een belangrijke 
meerwaarde aan het bestaande beleid:

 ● Het beleid biedt een domeinspecifieke benadering voor het bevorderen van de sociale acceptatie 
van LHBT’s: het beleid kan ‘decentraal’ worden vormgegeven met veel ruimte en aandacht voor de 
specificiteit van elk domein.

 ● Bij het vormgeven van dit domeinspecifieke beleid wordt bovendien gebruik gemaakt van de kennis 
en expertise van organisaties die vaak al jarenlang in dit domein actief zijn, en dus goed kunnen 
beoordelen hoe inhoud en draagvlak voor het beleid gerealiseerd kunnen worden. Door de kennis te 
bundelen en samen in een alliantie op te trekken om aandacht voor LHBT’s en LHBT-gerelateerde 
kwesties te genereren, is het aanbod aan het domein veel sterker.

 ● Het beleid maakt het vergroten van de acceptatie van LHBT’s tot een gedeelde verantwoordelijk-
heid, en niet slechts een belang van specifieke groepen die zich in de marges van het domein 
bevinden. Op deze manier kan acceptatie van seksuele diversiteit breed geïnstitutionaliseerd raken.

 ● De alliantiepartners hebben meer gewicht in de schaal bij overleg met mainstreamorganisaties 
(partners en niet-partners) in het domein. Alliantiepartners hebben door de alliantie een veel 
groter netwerk tot hun beschikking en zij ‘komen eerder binnen’ dan homo-belangenorganisaties 
bij belangrijke stakeholders. 

Maar er is ook alle aanleiding om de ‘opdracht’ aan de GSA’s van overheidswege meer taakgericht te 
formuleren. De ‘opdracht’ die de GSA’s meekregen van het ministerie was tamelijk abstract: ‘het 
bevorderen van de LHBT-acceptatie in het domein’. De GSA’s kregen de lastige taak concretere doel-
stellingen te formuleren in een samenwerkingsverband dat zich nog moest uitkristalliseren. 
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De resultaten van de allianties blijken gebaat bij de volgende factoren:
 ● Het formuleren van een gedeelde visie zorgt voor een duidelijke identiteit.
 ● Het aanbrengen van focus en het formuleren van concrete actiepunten zorgt voor hanteerbare en 

toetsbare doelstellingen.
 ● Het voorkomen van grote asymmetrie tussen deelnemende partijen op het gebied van menskracht 

en professionaliteit verbetert de samenwerking tussen de deelnemende partners onderling.
 ● Het expliciteren en communiceren van verschillende belangen van deelnemende partijen binnen de 

alliantie verbetert de samenwerking tussen de deelnemende partners onderling.
 ● Het gericht benaderen van sleutelorganisaties en -personen (landelijk en lokaal) vergroot de effi-

ciëntie en het bereik van de alliantie.
 ● Het lokaliseren van betrokken personen met inlevingsvermogen wat betreft de problematiek van 

LHBT’s in het domein vergroot de efficiëntie van de alliantie.
 ● Het vinden van een toon die aanslaat in het domein vergroot het draagvlak en bereik van de 

alliantie.
 ● Het produceren van wetenschappelijke kennis rond concrete activiteiten en problemen stelt de 

alliantie in staat interventies te verfijnen.
 ● Het tijdig stoppen van deelprojecten die onvoldoende resultaat boeken vergroot het efficiënter 

inzetten van beschikbare menskracht.
 ● Het werken met een ‘tweede schil’ van bijvoorbeeld (vrijwillige) ambassadeurs die centraal worden 

aangevoerd, vergroot de slagkracht en het draagvlak van de alliantie.
 ● Het aanstellen van een betrokken externe coördinator (niet gebonden aan een van de deelnemende 

partijen) verbetert de samenwerking en vergemakkelijkt het doorhakken van knopen.

Op basis van ons onderzoek komen wij tot de volgende aanbevelingen:
 ● Voortzetting van het GSA-beleid kan door zijn specifieke vorm een belangrijke aanvulling beteke-

nen op bestaand beleid.
 ● Concretisering van de opdrachten aan de GSA’s  naar aanleiding van specifieke problemen in het 

domein zal leiden tot  gerichtere activiteiten van de alliantie en beter toetsbaar resultaat.
 ● Regelmatige verslaglegging van de activiteiten van de allianties motiveert de deelnemende part-

ners zich te houden aan de doelstellingen en brengt zowel best practices als problemen eerder aan 
het licht.

 ● Regelmatige verantwoording van het samenwerkingsproces en het beschikbaar stellen van intervisie 
en procesbegeleiding leidt ertoe dat de verschillende expertises van de deelnemende partners 
samenkomen in een optimale samenwerkingsvorm.

 ● Een gezamenlijk LHBT-beleid van verschillende ministeries draagt bij aan een gestroomlijnde 
aansturing door de overheid.
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Met de landelijke Gay-Straight Allianties (GSA’s) wil het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de sociale acceptatie van LHBT’s 
in belangrijke leefdomeinen bevorderen. De afgelopen jaren hebben 
vijf allianties zich gericht op respectievelijk werk, onderwijs, zorg 
aan ouderen, sport en de woonomgeving. Het Verwey-Jonker Instituut 
legde, in samenwerking met de UvA, hun werkzaamheden onder de 
loep. De onderzoekers brachten de meerwaarde van de GSA’S in de 
specifi eke domeinen in kaart en bekeken welke positie de GSA-aanpak 
inneemt binnen het Nederlandse LHBT-beleid. Ook komt aan bod op 
welke punten de GSA’s zich in de toekomst kunnen verbeteren.
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