
 

Tips voor activiteiten op 

 Coming out day

 11 oktober 2022
 



Inleiding

 
Tijdens Coming out day op 11 oktober 2022
wil de LFB met alle sterkplaatsen tegelijkertijd aandacht 
besteden aan het Thema LHBTIQ+.
Elke Sterkplaats kan dit op eigen wijze vormgeven. 
De tips, ideeën en materiaal in dit document kunnen 
gebruikt worden om deze dag vorm te geven.



Hang de regenboog vlag op een zichtbare plek

 



Doe de LHBT quiz met je team of met andere mensen

https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/seksualiteit/lhbt-lvb-quiz
 
 

https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/seksualiteit/lhbt-lvb-quiz


 

Maak een Kletspot en ga met elkaar in gesprek

 

Benodigdheden:
 Een glazen pot

 De vragen voor de kletspot
 

 



Doe samen een creatieve activiteit, bijvoorbeeld:

 
- Maak een strip over uit de kast komen
- Maak samen buttons en deel ze uit
- Maak een regenboogschilderij
- Maak een gedicht of schrijf een lied



Hoe ga je in gesprek met begeleiders of verwanten?

 
Wat heb je daarvoor nodig?

 Gebruik materiaal uit de instrumentenbox Begeleiden zonder Stempel en 
organiseer een bijeenkomst met familie en begeleiders.

Zie: 
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/seksualiteit/seksuele-diversiteit- 

digitale-instrumentenbox
 
 
 

https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/seksualiteit/seksuele-diversiteit-digitale-instrumentenbox
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/seksualiteit/seksuele-diversiteit-digitale-instrumentenbox


Organiseer een leuke actie of een workshop samen met een 

organisatie waar je mee samenwerkt

 

 Bijvoorbeeld de Hoge School, ROC of een andere organisatie zoals VGN of Vilans.
 



LFB communicatie heeft een mooi logo gemaakt voor deze dag. 

 Gebruik dit logo in je email of in andere correspondentie. 

 



Speel het diversiteitsspel Samen Anders

 



Nodig een ervaringsdeskundige uit om een presentatie te 

geven over Coming out

 

Bijvoorbeeld iemand van het COC of van een LHBTI ontmoetingscafe. 
 Zie www.zonderstempel.nl

 

http://www.zonderstempel.nl/


Zoek studenten op de school van jouw Sterkplaats die tot de LHBTI-doelgroep 

 behoren en bedenk samen met hen een activiteit.

Of ga hen interviewen.

 



Draag Leuke gadgets zoals regenboog armbandjes, 

regenboogveters of een roze bril

 



Maak een workshop over het VN verdrag

Hoe verhoudt dit thema zich tot het VN verdrag?
 



Organiseer een bijeenkomst of een kerkdienst voor 

LHBTI’ers die gelovig zijn 

 



Maak zelf een regenboogspel om met elkaar 

of anderen te gaan spelen 



Organiseer een trainingsdag voor het team met leuke 

werkvormen zoals de kletspot, de LHBT Quiz, Filmpjes en 

ander materiaal uit de instrumentenbox van het 

kennisplein gehandicaptensector.

Zie: 
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/seksualiteit/seksuele- 

diversiteit-digitale-instrumentenbox
 

https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/seksualiteit/seksuele-diversiteit-digitale-instrumentenbox
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/seksualiteit/seksuele-diversiteit-digitale-instrumentenbox


Maak een leuke, gekke, of serieuze foto van jullie activiteit en stuur die naar:

 

Angela Jutte: a.jutte@lfb.nu. 
Zij maakt hier een leuke compilatie van.

 

mailto:a.jutte@lfb.nu



