
Beleidsplan 2022-2023

Missie: Wij willen dat als vanzelfsprekend iedereen zichzelf kan zijn ongeacht seksuele oriëntatie,
genderidentiteit, -expressie en sekse kenmerken (SOGIESK). We zetten ons in voor gelijke kansen en
rechten voor iedereen uit de Regenbooggemeenschap.

Analyse huidige situatie:

1. Wie zijn we?
COC Regio Nijmegen. Verzameling van mensen met diversiteit in gender en seksualiteit

2. Waarom bestaan we?
We bestaan om de zichtbaarheid van onze doelgroepen in de maatschappij structureel te
bevorderen. Nog niet alle groepen zijn voldoende zichtbaar en de zichtbaarheid moet ook voor de
gehele gemeenschap blijvend bewaakt worden. We zijn er om op te komen voor gelijke rechten en
kansen voor onze achterban zodat mensen volledig en gelijk kunnen participeren en zich kunnen
ontwikkelen.

3. Waarom dienen we?
Wij streven naar een diverse en inclusieve samenleving waarbinnen mensen zichzelf kunnen zijn en
zich vrij kunnen ontwikkelen, ongeacht hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit of –expressie en
geslachtskenmerken. Doel is de ongelijkheid op te heffen en bewustzijn rondom diversiteit en
inclusie te bevorderen binnen de maatschappij. Identiteitsontwikkeling en (h)erkenning bevorderen
d.m.v. voorlichting, ontmoeting, ondersteuning en educatie.

4. Hoe doen we dat?
Wij doen dat d.m.v. dialoog en actie. Veelal tot op heden zijn wij reactief, maar het streven is om op
(korte) termijn een meer proactieve houding te ontwikkelen. Dat is wenselijk om op een meer
krachtige manier op te komen voor en met onze achterban.
We bieden een plek/stem aan onze achterban. We faciliteren ontmoeting en een plek waar iedereen
zichzelf mag zijn. Bieden veiligheid en zetten ons op activistische wijze in – strijden voor onze
achterban op diverse manieren.

5. Waar zijn we werkzaam?
Formeel zijn we voor de regio Nijmegen, maar in de praktijk zijn we vooral actief en zichtbaar in
Nijmegen. Uitzonderingen hier is duidelijk het voorlichtingsteam. Binnen Nijmegen betreft het
voornamelijk scholen, gemeente, uitgaansleven, zomerfeesten, Roze Huis. We vinden dat we meer in
de regio werkzaam moeten zijn, evenals in in de wijken van Nijmegen.De regenboogconferentie biedt
kansen om de regiofunctie te versterken.

6. Onderliggende waarde/filosofie
Bij COC Regio Nijmegen staat belangenbehartiging centraal. In vrijheid jezelf kunnen zijn,
ongeacht seksuele geaardheid, genderidentiteit, genderexpressie of sekse-kenmerken. De
belangenbehartiging vanuit het COC vindt plaats op maatschappelijk en persoonlijk gebied.
Wij organiseren maatschappelijke acties, van zichtbaarheidsacties tot en met de (politieke)



lobby. Daarnaast wordt ruimte gecreëerd voor persoonlijke emancipatie, door
ontmoetingsplekken te faciliteren voor elke doelgroep die daar behoefte aan heeft.

SWOT-analyse

Sterkten Zwakten

Gemotiveerd bestuur Vrij reactief ingesteld
Passie Te weinig diversiteit binnen COC, vooral m.b.t. cultuur
Netwerk in Nijmegen Actieve achterban klein t.o.v. ambities
Netwerk in én buiten de Regenbooggemeenschap Tijd en menskracht (bestuur en werkgroepen)
Kennis + ervaringskennis We maken te weinig gebruik van onze achterban
Gevarieerd in achtergrond Nog geen sterke PR
Diversiteit in functie en doorlooptijd Financieel kwetsbaar, geen structurele subsidies
Hardwerkende vrijwilligers Weinig ervaring/ kennis aanvragen projectsubsidies

Kansen Bedreigingen

Nijmegen als regenboogstad Overwerkt/overvraagd
In de regio positioneren Onzeker financiële toekomst
Regenboogagenda Concurrentie
Bedrijfsleven
Wijken onontgonnen gebied
Zorg en welzijn - actieve groepen

Doelstelling van het bestuur de komende periode:
Het verstevigen van het fundament van onze organisatie om nu en straks onze plannen te realiseren.
Hierbij focussen we ons op:

1. Een gezonde organisatie
a. Financiële en logistieke administratie en processen op orde (o.a.

vrijwilligersvergoeding voorlichting, mogelijkheden voor inzet betaalde krachten,
vrijwilligersadministratie).

b. Vergroten van zichtbaarheid, werven vrijwilligers (wervingscampagne, versterken
PR-team).

c. Interne verbinding van werkgroepen, leden en vrijwilligers.
d. Kernactiviteiten borgen en versterken: o.a. ondersteuning bij projectsubsidies, start

project Maatschappelijke Diensttijd, politieke werkgroep.
2. De regio

a. Organisatie regenboogconferentie Gelderland Zuid.
b. Provinciaal stembusakkoord.
c. Oriëntatie op strategie voor versterken positie in de regio.

3. Een diverse achterban en organisatie
a. Zichtbare diversiteit in aanbod Voorlichting.
b. Vergroten van culturele diversiteit: maken van strategie i.s.m. COC landelijk, lokale

samenwerkingspartners (Bindkracht10, gemeente).


