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Inleiding
Naar aanleiding van een vraag van de ‘Denktank LHBT asiel’ in Utrecht, heeft Kennisplatform Integratie 

& Samenleving, vanuit haar portaalfunctie, een project mogelijk gemaakt om LHBT’s met een 

vluchtelingenachtergrond (asielzoekers, statushouders en ongedocumenteerden) te kunnen ondersteunen 

bij het verwoorden van hun eigen levensverhaal. De denktank, die fungeert als een werkgroep binnen de 

organisatie Art.1 Midden Nederland, was al langere tijd bezig met dit thema en had al de eerste ervaring 

opgedaan met ondersteuning van LHBT’s met een vluchtelingenachtergrond. Paul Kemme (lid van de 

Denktank) heeft een vijftal LHBT-asielzoekers geïnterviewd en geholpen hun levensverhaal onder woorden 

te brengen. 

Samen met een projectgroep van vrijwilligers uit de Denktank en professionals hebben Kennisplatform 

Integratie & Samenleving, Art. 1 Midden Nederland en Bureau Omlo deze methodiek ‘Levensverhalen’ 

verder ontwikkeld en beschreven. De methodiek is gebaseerd op praktijkgericht onderzoek. Hiertoe zijn 

er focusgroepen gevormd en interviews afgenomen onder LHBT’s met een vluchtelingenachtergrond en 

onder vrijwilligers en professionals die deze groep ondersteunen. Daarnaast zijn relevante inzichten uit de 

onderzoeksliteratuur benut. 

De methodiek hebben wij beschreven op basis van ervarings- en praktijkkennis. Het is wenselijk dat de 

toepassing van de methodiek in de toekomst geëvalueerd wordt. Deze publicatie is bedoeld voor professionals 

en vrijwilligers die LHBT’s met een vluchtelingenachtergrond ondersteunen, waaronder medewerkers en 

vrijwilligers van belangenorganisaties, migrantenzelforganisaties, COA, GGz en maatschappelijk werk. 

Hoofdstuk 1 start met een probleembeschrijving, het doel van de methodiek en een toelichting op de 

primaire en intermediaire doelgroep. In hoofdstuk 2 volgt een beschrijving van de methodiek met aandacht 

voor de ontwikkeling, de do’s en don’ts, de opbouw van het levensverhaal en de gespreksthema’s, de 

benodigde kennis en vaardigheden van vrijwilligers en professionals en een overzicht van de sociale kaart 

(belangenorganisaties, hulpverleningsorganisaties en kennisinstellingen). Het hoofdstuk eindigt met 

overige activiteiten en initiatieven die de asielzoekers kunnen ondersteunen en kunnen bijdragen aan hun 

empowermentproces.

Dit is een herziene versie van de publicatie die eerder in 2018 is uitgebracht. Als bijlagen zijn toegevoegd: een 

vragenlijst voor het afnemen van het levensverhaal en een lijst met aandachtspunten voor de toepassing 

van de methodiek.
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1.1 PROBLEEMBESCHRIJVING 

Homoseksualiteit is in 77 landen strafbaar. Er staan gevangenisstraffen op, of soms zelfs de doodstraf. 

Naast dergelijke wetgeving hebben LHBT’s te maken met een vijandige opstelling van hun directe omgeving. 

Hierdoor wordt een volwaardig leven sterk ondermijnd. Het kan leiden tot geweld, sociale uitsluiting, 

verstoting door ouders, discriminatie en belemmeringen bij het aangaan van liefdesrelaties. In het ergste 

geval is er zelfs sprake van levensbedreiging. Het gevolg van deze bedreigende levensomstandigheden is 

dat LHBT’s zich genoodzaakt voelen om hun gevoelens, gedrag en uiterlijk te verbergen en/of zich zoveel 

mogelijk te conformeren aan de heersende normen. Anderen besluiten om hun land te ontvluchten en in 

te ruilen voor een land waar zij in veiligheid en vrijheid hopen te kunnen leven (Elferink & Van Hoof, 2016). 

Door de ervaringen in het herkomstland is het voor LHBT’s met een vluchtelingenachtergrond ook in 

Nederland ingewikkeld om volledige vrijheid en veiligheid te ervaren. Zo is openheid over de seksuele voorkeur 

en genderidentiteit ook in Nederland niet vanzelfsprekend. In de eerste plaats zijn sommige vluchtelingen 

zodanig getraumatiseerd dat ze bepaalde gebeurtenissen psychisch geblokkeerd hebben, waardoor ze zich 

niet alles meer herinneren. Ze hebben nooit geleerd om over hun situatie te praten. Integendeel, ze zijn 

gewend om te zwijgen en hun identiteit te verbergen. 

“Je moet je zelf heel sterk bewust zijn van je genderidentiteit en daar heel 
openlijk over kunnen praten. Dit is heel moeilijk als je dit niet gewend bent. Het is 

ingewikkeld doordat je je hele leven juist gewend was om die te verbergen.”
(vluchteling)

Bovendien hebben veel asielzoekers slechte ervaringen met overheidsfunctionarissen, waardoor zij het 

ook in Nederland als onveilig ervaren om bij een autoriteit te spreken over de eigen seksuele voorkeur en 

genderidentiteit. In de praktijk leidt dit ertoe dat sommige asielzoekers zich wantrouwend en voorzichtig 

opstellen. Zolang mensen nog geen asiel hebben, is teruggestuurd worden een continue dreiging en voor 

velen brengt dat het risico met zich mee dat hun seksuele voorkeur of genderidentiteit bekend wordt in het 

land van herkomst (Elferink & Emmen, 2017; Elferink & Van Hoof, 2016; Luit, 2013). 

Ook in asielzoekerscentra voelen LHBT-asielzoekers zich geregeld onveilig en durven zij niet openlijk uit te 

komen voor hun seksuele voorkeur of genderidentiteit. Zij hebben te maken met andere asielzoekers die 

negatief of agressief reageren op hun seksuele voorkeur of genderidentiteit. Sociale uitsluiting, pesterijen, 

bedreigingen en mishandeling vormen reële risico’s (Elferink & Emmen, 2017).

Dit alles neemt niet weg dat er ook asielzoekers zijn die zich niet of nauwelijks terughoudend opstellen en 

makkelijker praten over hun vluchtverhaal en hun seksuele en genderidentiteit. Sommigen van hen hebben 

vertrouwen in Nederland en de autoriteiten en vinden het prettig om in relatieve vrijheid over hun gevoelens 

te kunnen spreken. 
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1.2 DOELSTELLING

Deze methodiek beoogt dat asielzoekers, statushouders en ongedocumenteerden leren hun eigen 

levensverhaal te verwoorden. Het proces om deze vaardigheid te leren vindt plaats met hulp en ondersteuning 

van sociale professionals en vrijwilligers. Hiertoe voert de professional of vrijwilliger een of meer gesprekken 

over levensgebeurtenissen, seksualiteit, gender, angsten en trauma’s. In de gesprekken met de professional 

of vrijwilliger kunnen mensen oefenen met het verwoorden van het eigen levensverhaal. De gesprekken 

werken bevrijdend en versterken de zelfacceptatie van de seksuele en genderidentiteit, het zelfvertrouwen 

en de veerkracht van de doelgroep. 

“Zo’n ‘Levensverhaal methodiek’ kan vluchtelingen erg helpen om hun eigen 
levensverhaal te verwoorden. Dat is bevrijdend en leuk. Het is vaak de eerste keer 

dat ze hun verhaal kunnen vertellen zonder dat ze bang hoeven te zijn om in de 
gevangenis te komen of erger. Het helpt om het verhaal duidelijk te krijgen.”

(vrijwilliger)

1.3 DOELGROEP 

De primaire doelgroep van de methodiek levensverhalen bestaat uit LHBT’s (d.w.z. lesbische vrouwen, 

homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders 1) met een vluchtelingenachtergrond. Mensen met een 

vluchtelingenachtergrond bestaan uit asielzoekers, statushouders en ongedocumenteerden. Asielzoekers 

die een status in Nederland hebben, krijgen de status van vluchteling of statushouder of een status van 

subsidiaire bescherming. In het eerste geval is er een formele erkenning dat de desbetreffende persoon 

in zijn of haar thuisland gegronde vrees heeft voor vervolging, geweld of oorlogsomstandigheden. Zolang 

mensen nog in afwachting zijn van een verblijfsvergunning en in asielzoekerscentra verblijven, is de term 

asielzoeker van toepassing. In het tweede geval wordt er zogenoemde subsidiaire bescherming geboden 

aan mensen die niet voor de vluchtelingenstatus in aanmerking komen, maar bij wie er zwaarwegende 

gronden bestaan om te veronderstellen dat terugkeer een reëel risico van ernstige schade met zich 

meebrengt. Schade verwijst dan naar de doodstraf, executie, folteringen, onmenselijke of vernederende 

behandelingen of bestraffingen. Er hoeft dus geen sprake te zijn van een vervolgingsgrond zoals bij het 

toekennen van een vluchtelingenstatus wel het geval is. Ook ernstige en individuele bedreiging van het 

leven of de persoon van burger kan schade inhouden, als dit gebeurt als gevolg van willekeurig geweld in 

het kader van een internationaal of binnenlands gewapend conflict. Ook personen met deze status krijgen 

een verblijfsrecht. Ongedocumenteerden zijn mensen zonder verblijfstitel. Dit zijn bijvoorbeeld mensen bij 

wie de verblijfsvergunning is verlopen, uitgeprocedeerde asielzoekers en slachtoffers van mensenhandel.

De LHBT’s met een vluchtelingenachtergrond vormen de profijtgroep, omdat zij direct baat zouden 

moeten hebben bij de ondersteuning. De maatschappelijke relevantie van de ondersteuning is groot. Er 

kunnen allerlei negatieve gevolgen optreden als LHBT-asielzoekers niet openlijk (kunnen) praten over hun 

seksuele en genderidentiteit en levensverhaal. Elferink & Emmen (2017) wijzen erop dat LHBT-asielzoekers 

psychische problemen, angst, slapeloosheid, stress en depressieve klachten ervaren. Soms zijn er ook 

zelfmoordgedachten en -pogingen. De kwetsbaarheid van LHBT-asielzoekers resulteert in een groter risico 

op eenzaamheid, depressie en uitsluiting.

1 De Rijksoverheid heeft besloten om mensen met een intersekse conditie (zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken) 

aan het LHBT-emancipatiebeleid toe te voegen. In dit project zijn mensen met een intersekse conditie niet meegenomen 

en om die reden houden we de term LHBT aan, zonder de letter I van intersekse conditie.
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Asielaanvragen in Nederland

In 2017 hebben 14.716 mensen asiel aangevraagd in Nederland. Dat is beduidend 

minder dan voorgaande jaren; in 2016 (18.717), in 2015 (43.093) en in 2014 (21.811), 

zo blijkt uit cijfers van de IND. Veel asielzoekers komen uit Afghanistan, Algerije, Eritrea, 

Irak, Iran, Georgië, Marokko en Syrië (Butter, 2018). Het aantal asielzoekers dat asiel 

aanvraagt vanwege een LHBT-achtergrond is niet bekend. 

 

 

Deze methodiek is geschikt voor mensen met een vluchtelingenachtergrond die nog nooit of weinig 

gesproken hebben over hun seksuele en/of genderidentiteit. Zij vinden het ingewikkeld en niet prettig 

om erover te praten en hebben grote moeite om hun verhaal helder te verwoorden. Maar voor mondige, 

assertieve en zelfbewuste groepen die geen of weinig moeite hebben om hun levensverhaal te vertellen, 

is dergelijke ondersteuning overbodig. Zwaar getraumatiseerde groepen hebben mogelijk meer baat bij 

psychische ondersteuning door professionals. Een respondent met een vluchtelingen achtergrond meldt 

dat het voor getraumatiseerde vluchtelingen mogelijk ingewikkeld is om in korte tijd te leren praten over dit 

thema. Een vrijwilliger meent echter dat professionele ondersteuning voor het verwerken van trauma’s en 

de meer praktische ondersteuning bij het verwoorden van het levensverhaal elkaar niet hoeven uit te sluiten. 

Veel mensen met een vluchtelingenachtergrond hebben baat bij beide vormen van ondersteuning die 

elkaar juist kunnen aanvullen en versterken. Trauma’s kunnen overigens gesignaleerd worden met behulp 

van de signaleringslijst lichamelijke en psychische problemen van Stichting Immo 2, of met behulp van 

vragenlijsten die in diverse talen verkrijgbaar zijn via Centrum45 3. Als vrijwilligers trauma’s signaleren doen 

zij er verstandig aan om professionele hulp in te schakelen. Betrokkenen moeten hier wel mee in stemmen. 

In zijn algemeenheid geldt dat het belangrijk 

is om rekening te houden met de diversiteit 

binnen de doelgroep. Verschillen zijn er 

niet alleen in termen van zelfverzekerdheid 

en competenties, maar ook in termen van 

bewustwording. Tegenover mensen die zich in 

het land van herkomst bewust zijn geworden 

van hun seksuele oriëntatie, staan mensen die 

zich hier pas in Nederland bewust van worden. 

Een groep die ook niet vergeten mag worden, 

zijn mensen die gevlucht zijn omdat de 

omgeving in het land van herkomst denkt dat 

de persoon in kwestie een LHBT-identiteit heeft, terwijl de persoon zichzelf niet zo identificeert. Mogelijk 

worden zij vervolgd wegens uiterlijke kenmerken of een eenmalige seksuele relatie met iemand van hetzelfde 

geslacht. Deze mensen zijn in hun land van herkomst eveneens onveilig. Iets vergelijkbaars kan gelden voor 

2 https://www.stichtingimmo.nl/wp-content/uploads/2018/02/Signaleringslijst-lichamelijke-en-psychische-

problemen-VOLWASSENEN-december-2017.pdf

3 https://www.psychotraumadiagnostics.centrum45.nl/nl/home
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biseksuelen die op het moment van vluchten een relatie hebben met iemand van het andere geslacht, maar 

die nog worden vervolgd wegens een eerdere relatie. 

Volgens een professional is de methodiek niet alleen interessant voor mensen met een LHBT-achtergrond, 

maar voor alle asielzoekers, statushouders en ongedocumenteerden. In een dergelijke bredere benadering 

is er niet alleen aandacht voor de seksuele voorkeuren, de genderidentiteit en de acceptatie hiervan. In 

plaats daarvan kunnen levensverhalen ingezet kunnen worden om te investeren in de empowerment van 

de doelgroep in verschillende levensdomeinen. Daarbij zou er teruggeblikt kunnen worden op het verleden, 

maar ook vooruitgekeken kunnen worden naar dromen voor de toekomst in Nederland.

1.4 INTERMEDIAIRE DOELGROEP

De intermediaire doelgroep van de methodiek bestaat uit professionals en vrijwilligers die met 

asielzoekers, statushouders en ongedocumenteerden werken, waaronder medewerkers en vrijwilligers van 

belangenorganisaties, migrantenzelforganisaties, COA, Ggz en maatschappelijk werk. Secundair kunnen 

ook advocaten baat hebben bij een samenhangend authentiek levensverhaal van hun cliënt. 
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2 Methodiek ‘Levensverhaal’ 

2.1 ONTWIKKELING METHODIEK

Diverse vrijwilligers zijn gestart met het optekenen van levensverhalen van LHBT-asielzoekers. De 

ervaringskennis die vrijwilligers hierbij hebben opgedaan is een belangrijke bron geweest voor de 

ontwikkeling van de methodiek. Relevante praktijkervaringen van (vrijwilligers)organisaties met het voeren 

van gesprekken met de doelgroep  zijn verwerkt, evenals die van vrijwilligers die hun ervaringen in interviews 

en focusgroepen hebben verteld. Ook de ervaringen en inzichten van professionals, zoals een asieladvocaat, 

hulpverleners en een COA-medewerker zijn benut.

De ervaringskennis van de doelgroep zelf is eveneens van onschatbare waarde. Zowel asielzoekers 

als statushouders hebben met informatie en inzichten bijgedragen. Deze informatie is verkregen in 

focusgroepen en in vier individuele diepte-interviews. De interviews en de focusgroep vormen samen met 

een literatuurverkenning de basis voor de methodiek.

2.2 BESCHRIJVING VAN DE METHODIEK 

Ter ondersteuning van het vertellen van het eigen levensverhaal voeren professionals en vrijwilligers 

gesprekken met de doelgroep over de levensgebeurtenissen, seksualiteit, gender, angsten en trauma’s. De 

ervaring leert dat hiervoor vaak meerdere gesprekken nodig zijn, omdat betrokkenen het doorgaans moeilijk 

vinden om hierover te praten. Lange gesprekken hierover zijn psychisch te belastend, omdat ervaringen soms 

traumatisch zijn geweest. In de gesprekken leren ze hoe zij hun LHBT-gevoelens kunnen uiten. Dit laatste 

houdt bijvoorbeeld ook in dat zij leren inzien dat de Nederlandse context anders is dan het herkomstland in 

de zin dat zij hun seksuele voorkeur hier niet hoeven te verbergen.

Levensverhaal in sessies

Praten over het levensverhaal kan meerdere sessies en de volgende onderdelen 

omvatten:

1. Kennismaking en vertrouwen winnen;

2. Bespreken gevoelens en trauma’s

3. Verwoorden van het levensverhaal;

4. Eventueel het levensverhaal op papier zetten.

De professional of vrijwilliger kan, indien gewenst, helpen om het levensverhaal op papier zetten, als de 

betrokkene het zelf niet kan. Boumans (2015) constateert op basis van onderzoek dat het zelf optekenen 

van een ervaringsverhaal een positief effect heeft op de veerkracht van mensen en het herstelproces. Het is 

aan betrokkenen zelf om te bepalen hoe zij het levensverhaal (op papier) willen gebruiken en welke mensen 

het levensverhaal wel en niet mogen lezen.

2.3 DO’S EN DON’TS

Wat zijn de do’s en don’ts bij het ondersteunen van de doelgroep in het vertellen van hun levensverhaal? Hoe 

kunnen professionals en vrijwilligers de ondersteuning zo vormgeven dat asielzoekers, statushouders en 

ongedocumenteerden er ook daadwerkelijk baat bij hebben? Op basis van de gesprekken met asielzoekers, 

statushouders, vrijwilligers en professionals en enkele bronnen uit de literatuur komen we tot de volgende 

do’s en don’ts:
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1. NEEM DE TIJD OM VERTROUWEN TE WINNEN

LHBT’s met een vluchtelingen achtergrond zijn vaak wantrouwend naar instanties en gesloten over hun 

geaardheid. Door ervaringen in het land van herkomst zijn ze gewend om altijd en overal sociaal wenselijke 

antwoorden te geven. Het kost om die reden dan ook tijd om het vertrouwen te winnen alvorens zij zich 

veilig voelen om open over hun ervaringen te vertellen. Het is belangrijk dat betrokkenen zich op hun gemak 

voelen. Een gelijkwaardige opstelling van de vrijwilliger of professional en een ontspannen sfeer kunnen 

hierbij helpen. Hierbij is het belangrijk dat de vrijwilliger of professional ook iets vertelt over zijn/haar eigen 

leven.

Als het wantrouwen aanhoudt, kan het verstandig zijn om ervaringsdeskundigen in te zetten. Zij begrijpen 

de achterdocht goed en kunnen vanuit dit begrip makkelijker vertrouwen opbouwen. Bij de opbouw van het 

levensverhaal hieronder gaan we er dieper op in hoe er nog meer aan vertrouwen gewerkt kan worden. 

2. LEG DUIDELIJK UIT WAT HET DOEL IS VAN DE GESPREKKEN 

Asielzoekers, statushouders of ongedocumenteerden moeten direct te horen krijgen wat het doel is van de 

gesprekken, zodat hier geen misverstanden over kunnen ontstaan. Het voornaamste doel is dat zij leren 

hun gevoelens, traumatische ervaringen, seksuele oriëntatie en genderidentiteit bespreekbaar te maken. 

Secundair doel is dat het levensverhaal hen kan helpen ook anderen van hun situatie op de hoogte te stellen. 

Dat kan bijvoorbeeld een hulpverlener of advocaat zijn.

3. STEL NIET TE VEEL DIRECTE VRAGEN 

Er kunnen allerlei redenen zijn waarom de doelgroep belemmeringen ervaart om het gesprek te voeren 

over ervaringen in het verleden en over hun seksuele en genderidentiteit, bijvoorbeeld opgelopen trauma’s, 

wantrouwen, angst en taboes. Het is daarom enerzijds belangrijk dat vrijwilligers en professionals 

aanvoelen wanneer zij zich terughoudend moeten opstellen met het stellen van veel en directe vragen. 

Mensen zijn niet gewend om uitgebreid over dit soort onderwerpen te praten en komen meestal uit een 

culturele omgeving waarin directe communicatie minder gebruikelijk is. Daarnaast werkt het voor mensen 

die wel de behoefte hebben om hun eigen verhaal te vertellen, niet stimulerend als ze steeds onderbroken 

worden met allerlei vragen. In plaats van voortdurend door te vragen, is het noodzakelijk om ruimte te 

creëren voor de ander om tot rust te komen. Dat is ook de reden waarom er meerdere gesprekken nodig zijn 

om het levensverhaal te verwoorden. Elferink en Emmen (2017) wijzen erop dat het stellen van open vragen 

vanuit een onbevooroordeelde houding belangrijk is omdat de vragensteller hiermee oprechte interesse in 

de ander toont.

Tegenover het advies om directe vragen te vermijden, staat dat de doelgroep in alledaagse gesprekken met 

burgers geconfronteerd zullen worden met directe vragen. Het is daarom goed om hen voor te lichten over 

culturele verschillen, zoals directe en indirecte communicatiestijlen. 

“Nederlanders zijn direct. Ik ben direct, maar veel mensen niet. Het internaliseren 
van gedachten is in veel culturen gebruikelijk. Ze weten niet hoe ze directe 

belangrijke vragen moeten beantwoorden. Ze moeten geadviseerd worden over 
culturele verschillen”

(asielzoeker).
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4. WERK CULTUURSENSITIEF 

Het is nodig om cultuursensitief te werk te gaan. Cultuursensitief communiceren betekent aansluiting 

zoeken bij de cultuur van de ander. Ook taalgebruik is daar een onderdeel van. Een term als ‘seksuele 

voorkeur’ kan voor anderen bijvoorbeeld al snel een seksuele connotatie hebben, terwijl het in Nederland een 

neutrale term is om aan te duiden of iemand hetero, homoseksueel, lesbisch, biseksueel of transgender is. 

Vanuit een cultuursensitieve houding kunnen (on)bewuste vooroordelen, gebrek aan vertrouwen en respect, 

kennistekorten over migrantengroepen en communicatieproblemen worden bestreden (De Gruijter, e.a., 

2009; Van Rooijen-Mutsaers & Ince, 2013). 

De gesprekken met de doelgroep kunnen sterk bepaald worden door Nederlandse normen en visies ten 

aanzien van LHBT-kwesties. Maar de betekenissen die mensen aan homoseksualiteit toekennen, kunnen 

cultureel sterk verschillen. Zo gaan homoseksualiteit en transgender in westerse landen over de persoonlijke 

identiteit van mensen. Elferink en Van Hoof (2016) vermelden dat homoseksualiteit en genderidentiteit 

in veel andere culturen vooral betrekking hebben op gevoelens en gedrag en niet zozeer op datgene wat 

mensen zijn. In deze culturen hebben deze dus primair betrekking op emoties, seksualiteit en gedrag en niet 

zozeer op de persoonlijke identiteit van mensen. In de praktijk betekent dit soms dat seksuele handelingen 

geen probleem zijn, maar dat een LHBT-identiteit naar buiten toe uitdragen dat wel is. Begrippen als LHBT 

zijn dan ook niet in alle moedertalen even vanzelfsprekend, een belangrijk aspect om rekening mee te 

houden in de communicatie. 

Cultuursensitief werken vraagt ook om bewustzijn en kennis van de uiteenlopende manieren waarop het 

comingout-proces kan plaatsvinden. Sommige mensen hanteren publieke strategieën. Dit wil zeggen dat zij 

hun verhaal delen met vrienden, familie en in bredere kringen. Anderen geven de voorkeur aan meer subtiele 

strategieën. Ze ervaren hun seksuele identiteit als een intieme kwestie en achten het om die reden niet 

wenselijk om dit publiekelijk te delen. Daarbij spelen ook taboes binnen gemeenschappen en families een 

rol. Een publieke bekendmaking draagt het risico met zich mee dat het familierelaties onder druk zet. Om 

die reden kiezen mensen voor alternatieve opties, zoals hun genderidentiteit slechts met bepaalde personen 

te delen (Cense, 2013). Vrijwilligers en professionals doen er in hun gesprekken met de doelgroep dus 

verstandig aan om er niet vanzelfsprekend van uit te gaan dat het uit-de-kast-komen te allen tijde en voor 

iedereen de beste zet is. 

 

Cultuursensitief werken

Cultuursensitief werken veronderstelt dat vrijwilligers en professionals de beschikking 

hebben over specifieke kennis, attitudes en vaardigheden waarmee zij adequate 

hulp en ondersteuning kunnen bieden aan mensen met een andere etnische of 

culturele achtergrond (Berger, e.a., 2010; Hekelaar & Omlo, 2018; Van de Haterd, 

e.a., 2010). Cultuursensitieve kennis verwijst naar inzichten in de diversiteit binnen 

en tussen groepen. Generaliserende, stereotyperende en statische benaderingen 

van migrantengroepen doen hier onrecht aan. Cultuursensitieve kennis impliceert 

eveneens dat betrokkenen zich ervan bewust zijn dat sensitiviteit voor cultuur 

alleen een beperkte benadering is. Ook verschillen in mogelijkheden als gevolg 

van taalachterstanden of minder bekendheid met de Nederlandse samenleving, 

verschillen in sociaaleconomische, juridische en machtsposities, zijn minstens zo 

belangrijk (Shadid, 2000; Van de Haterd, e.a. 2010). Verder is basiskennis over culturele 

verschillen in communicatiestijlen belangrijk (Van de Haterd, e.a., 2010). 
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Een cultuursensitieve houding vraagt om een open, respectvolle houding waarbij 

men alert is op de eigen culturele waarden en vooroordelen. Een dergelijke houding 

impliceert dat mensen zich belangstellend en nieuwsgierig opstellen naar andere 

denkbeelden en bereid zijn om zich in te leven in het verhaal, de opvattingen, 

gevoelens en gedragingen van de ander (Van de Haterd, e.a., 2010). Cultuursensitieve 

vaardigheden tot slot verwijzen naar empathisch vermogen, aanpassingsvermogen en 

luistervaardigheid (Shadid, 2000). Ook vraagt het om vaardigheden als goed kunnen 

doorvragen naar de situatie, waarden en wensen van het individu (Kramer, 2004) en 

tactvol kunnen omgaan met gevoelens van schaamte rondom taboekwesties (Van de 

Haterd, e.a. 2010).

Uit de literatuur is bekend dat de effectiviteit van de hulpverlening toeneemt naarmate 

professionals over meer kennis over de culturele achtergrond van hun cliënten en 

meer competenties beschikken voor het omgaan met culturele verschillen. De kennis, 

houding en vaardigheden van de professionals blijken van doorslag¬gevend belang 

te zijn voor het winnen van vertrouwen en uiteindelijk ook het behalen van succes 

(Hekelaar & Omlo, 2018; Van Rooijen-Mutsaers & Ince, 2013). Het is aannemelijk om 

te veronderstellen dat dit ook voor vrijwilligers en professionals geldt in de contacten 

met asielzoekers, statushouders en ongedocumenteerden. 

5. TAALGEBRUIK AANPASSEN AAN DE DOELGROEP

Uit een studie van Elferink en Emmen (2017) klinkt het advies om aan te sluiten op het taalgebruik dat de 

doelgroep zelf gebruikt om te praten over gevoelens, relaties, seksualiteit en gender. In sommige culturen 

kunnen concepten als homoseksueel, biseksueel of transgender gevoelig liggen, waardoor de doelgroep 

deze niet snel in de mond neemt. In dit verband adviseren de auteurs verder om bij voorkeur naar gedrag 

te vragen in plaats van naar identiteit. De vraag ”Hou je van vrouwen?” is voor veel mensen met een 

vluchtelingenachtergrond duidelijker en eenvoudiger te beantwoorden dan de vraag: ”Ben je lesbisch?” 

Dit geldt dus ook voor het verwoorden van het 

levensverhaal. In dit geval komt dat erop neer 

om dichtbij het taalgebruik en taalniveau van 

betrokkenen te blijven. Gebruik de voorkeurstaal 

van de geïnterviewde, eventueel met een tolk. 

Blijf ver van terminologie die de persoon in 

kwestie niet beheerst of niet begrijpt. Het is 

raadzaam om in het levensverhaal de woorden 

te gebruiken die de geïnterviewde zelf gebruikt.  

Door het taalgebruik van de doelgroep centraal 

te stellen, wordt er recht gedaan aan hun 

levensverhaal. Alleen bij analfabeten moet er in 

overleg met de geïnterviewde verkend worden 

wat mogelijk en wenselijk is. 
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6. NIET MENGEN IN DE ASIELPROCEDURE 

Als de ondersteuning bij het verwoorden van de seksuele identiteit een asielzoeker betreft, is het van groot 

belang dat de asielzoeker voor de juridische procedure begeleiding krijgt van VluchtelingenWerk en een 

advocaat. Wijs de asielzoeker erop dat hij of zij zelf bepaalt of hij het verhaal met hen wil delen ten behoeve 

van de procedure. Het is in belang van de asielzoeker dat het verhaal authentiek is. 

Let op: Het is uitdrukkelijk af te raden om tips te geven of het levensverhaal te manipuleren om hiermee 

beter voor de dag te kunnen komen in de procedure. Dit kan soms averechts werken.

2.4 OPBOUW LEVENSVERHAAL EN GESPREKSTHEMA’S

Op basis van de gesprekken met asielzoekers, statushouders, professionals en vrijwilligers en de literatuur 

zijn onderstaande tips te geven over de opbouw van de gesprekken over het levensverhaal van de asielzoeker:

• In plaats van direct vele vragen te stellen, verdient het de voorkeur dat de vrijwilliger of professional 

eerst investeert in een vertrouwensrelatie door zelf open te zijn over familie en relaties (Elferink & 

Emmen, 2017). Begin met jezelf als mens voor te stellen en niet als vertegenwoordiger van een 

organisatie.

• Als de vrijwilliger of professional zelf een LHBT-achtergrond heeft, kan hij of zij het ijs breken door 

eerst te vertellen over de eigen seksuele oriëntatie en genderidentiteit. 

• Leg duidelijk uit wie je bent, wat je functie is en wat je wel en niet kan betekenen voor de ander. Om 

eventueel wantrouwen weg te nemen is het belangrijk dat je duidelijk maakt dat alles wat verteld 

wordt vertrouwelijk blijft. Dat de begeleider niets doorverteld en dat hij of zij niet behoort tot een 

overheidsinstantie en geen enkele bemoeienis heeft met een eventuele asielprocedure. 

• Het vertrouwen kan verder versterkt worden door niet direct intieme vragen te stellen en over LHBT-

kwesties te praten, maar te beginnen met minder zware onderwerpen en minder persoonlijke thema’s. 

• Als de ander zich meer op zijn of haar gemak begint te voelen, kan de gespreksvoerder starten met 

vragen naar positieve ervaringen, momenten van geluk, ervaringen van sociale steun en dromen voor 

de toekomst.

• Vervolgens kan hij of zij vragen naar negatieve ervaringen, zoals mogelijk opgelopen trauma’s.

• In eerste instantie komen er vaak veel gevoelens en trauma’s los. Wees geduldig. Probeer niet meteen 

toe te werken naar een helder verhaal.

Bovenstaande opbouw is niet bedoeld als een blauwdruk die altijd op deze manier gevolgd moet worden. 

Elk gesprek heeft een eigen dynamiek waarbij ook asielzoekers, statushouders en ongedocumenteerden 

invloed hebben op het verloop. Sommige mensen vertellen direct hun hele levensverhaal. Anderen hebben 

wat meer stimulans nodig. Ook kunnen sommige mensen de neiging hebben om te focussen op de negatieve 

ervaringen. Dan is het niet verstandig om te blijven vragen naar positieve ervaringen. Deze opbouw is dus 

bedoeld als leidraad en hulpmiddel om het gesprek op een logische manier op te bouwen. 

Thema’s

Naast de opbouw van het gesprek zijn er verschillende gespreksthema’s te benoemen. Mogelijk relevante 

thema’s voor de doelgroep zijn:

• Het eigen gezin (bijvoorbeeld de positie daarbinnen en kwaliteit van de familiebanden);

• Het vluchtverhaal (reden van de vlucht, beschrijving van de vlucht en aankomst in Nederland);

• Bewustwordingsproces seksuele oriëntatie en genderidentiteit (wanneer en welke gevoelens, 

gedachten en het omgaan ermee, reacties van anderen);
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• Sociale acceptatie LHBT in herkomstland (opvattingen over LHBT in directe omgeving en wijdere 

samenleving; de gevoelens en gedachten hierbij en manier van omgaan hiermee);

• Seksualiteit (relaties, dromen, wensen en personen die men eventueel in vertrouwen kon nemen);

• Levenssituatie in Nederland (contacten, vriendschappen, relaties, activiteiten, ontmoetingsplaatsen, 

bekendheid met LHBT-organisaties);

In bijlage 1 is een vragenlijst opgenomen die professionals en vrijwilligers kunnen gebruiken. Bovengenoemde 

thema’s komen daarin aan de orde. Niet alle vragen hoeven noodzakelijk aan bod te komen. De vragenlijst 

is een hulpmiddel, een handvat om het gesprek te leiden. Het gesprek moet vooral een dialoog zijn en niet 

een gesprek waarbij de vrijwilliger of professional een voor een de vragen uit de vragenlijst afwerkt. In het 

ene gesprek zullen alle thema’s aan de orde komen, in het andere gesprek is dat niet het geval. De volgorde 

van de thema’s is afhankelijk van het gespreksverloop en de inbreng van de betrokkenen zelf. Elk gesprek 

loopt weer anders en afhankelijk van de persoon in kwestie zijn niet alle vragen mogelijk relevant. Ook is het 

de taak van de vrijwilliger of professional om bij belangrijke kwesties door te vragen zonder het verhaal van 

de ander te veel te onderbreken. 

In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van aandachtspunten.

2.5 BENODIGDE KENNIS, HOUDING EN VAARDIGHEDEN

Van vrijwilligers (maar ook van professionals) wordt een rijk scala aan competenties gevraagd: 

• Kennis en bewustzijn dat de doelgroep het mogelijk als een taboe ervaart om over seksuele oriëntatie 

en genderidentiteit te praten;

• Kennis, houding en vaardigheden om cultuurverschillen te kunnen herkennen en er mee om te kunnen 

gaan. Het gaat om verschillen tussen groepen, maar ook om verschillen binnen groepen;

• Vermogen om vertrouwensband op te bouwen met LHBT’s met een vluchtelingen achtergrond;

• Ervaring met de doelgroep als professional of als vrijwilliger, bijvoorbeeld in de rol van buddy;

• Open, nieuwsgierige en empathische houding, zonder te moraliseren en te oordelen;

• Gespreksvaardigheden (goed luisteren, goede vragen stellen, goed doorvragen, open vragen stellen, 

geen suggestieve vragen, de ander stimuleren om te praten en te reflecteren, onderbreek niet, laat de 

geïnterviewde uitpraten en houd er rekening mee dat stiltes soms kunnen helpen);

• Sociale kaart kennen en mensen kunnen doorverwijzen naar juiste instanties;

• Gesprek kunnen structureren;

• Geduldig opstellen, niets overhaasten of forceren, maar blijven uitleggen en motiveren, ook als het 

gesprek lang duurt en buiten reguliere kantoortijden plaatsvindt; 

• Persoonlijke grenzen kunnen bewaken, voldoende balans vinden tussen afstand en nabijheid;

• Gelijkwaardigheid in de relatie bewaken;

• Rol duidelijk kunnen afbakenen tot het voeren van gesprekken over het levensverhaal en dit vervolgens 

optekenen. De professional moet zich daarnaast niet als hulpverlener opstellen;

• Kennis over doorverwijsmogelijkheden naar professionele hulp en inzicht wanneer dat noodzakelijk is. 

Niet iedere willekeurige vrijwilliger of professional is bereid of in staat om asielzoekers te ondersteunen. 

Een aantal vrijwilligers wijst erop dat een willekeurige inzet van vrijwilligers verschillende risico’s met zich 

meebrengt:

• Minder vaardigheden om tactvol te communiceren (bijvoorbeeld het stellen van te intieme vragen); 

• Niet voldoende afstand kunnen bewaren (correcte bejegening); 
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• Gebrek aan objectieve houding waardoor er in de gesprekken suggestieve vragen worden gesteld en 

het levensverhaal voor een groot deel bestaat uit interpretaties van de vrijwilliger. 

Om dit soort problemen te voorkomen, kan het gesprek met twee personen gevoerd worden. De ondersteuner 

kan er bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon of buddy bijvragen.

2.6 BELANGENORGANISATIES EN ANDERE RELEVANTE ORGANISATIES 

Sommige LHBT’s met een vluchtelingenachtergrond weten de weg naar LHBT-belangenorganisaties 

zelfstandig te vinden, maar dit geldt lang niet voor iedereen. Het is belangrijk dat ondersteuners hen 

wijzen op het bestaan van dergelijke organisaties en hen ook hiermee in contact brengen, zoals in de 

praktijk ook wel gebeurt (Luit, 2013). Het belang van deze organisaties moet niet onderschat worden. Uit 

een kleinschalige studie van Elferink en Emmen (2017) blijken asielzoekers steun te ontlenen aan deze 

organisaties. Mede doordat de vrijwilligers zelf ook een LHBT-achtergrond hebben, ontstaat er al snel 

een relatie die zich kenmerkt door gelijkwaardigheid en vertrouwen. Hierdoor voelen asielzoekers ook 

meer ruimte om hun verhalen te delen. Het is hierbij wel goed om ermee rekening te houden dat niet alle 

asielzoekers behoefte hebben aan contact met belangenorganisaties (zie Luit, 2013). In onderstaand kader 

volgt een lijst van organisaties die LHBT-asielzoekers ondersteunen, hulpverleningsorganisaties en relevante 

kennisinstellingen die professionals en vrijwilligers kunnen voorlichten. 

Belangenorganisaties en andere relevante organisaties 

• COC Midden Nederland (project Cocktail: maatjesprojecten die LHBT-asielzoekers 

in contact brengen met Nederlandse LHBT’s en activiteiten gericht op het 

doorbreken van het sociale isolement);

• Transvisie (voor transgender vluchtelingen); 

• LGBT Asylum support (sociale en juridische steun in Noord-Nederland); 

• Stichting Secret Garden (belangengroep ter bevordering van participatie van 

LHBT’s met een islamitische achtergrond);

• Veilige Haven (informatie, advies en begeleiding voor LHBT’s in omgeving 

Amsterdam; 

• Respect2Love Academy (ondersteuning voor jongeren met een 

migrantenachtergrond door ze te koppelen aan een coach);

• Queer Welfare (welzijnszorg aan LHBT-asielzoekers)

• De Prisma Groep (voor jongeren met een migrantenachtergrond in omgeving 

Utrecht);

• Roze in Blauw Nederland (aanspreekpunt voor LHBT’s binnen en buiten de politie 

voor advies in geval van bedreiging of mishandeling);

• Het COA heeft een landelijke werkgroep met medewerkers van verschillende 

COA-locaties die werken aan de steun aan, en de acceptatie van LHBT-asielzoekers 

en -vluchtelingen.

• Kennisplatform Integratie & Samenleving en Pharos zijn landelijke kennisinstituten 

die advies en kennis verstrekken aan professionals en vrijwilligers die met LHBT-

asielzoekers en -vluchtelingen werken.

• VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en 

asielzoekers in Nederland. 
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• I-Psy beschikt over een LHBT-poli met een specialistisch GGZ-zorgaanbod voor 

mensen met een depressieve stoornis, angststoornis of posttraumatische 

stressstoornis. 

• Indigo biedt hulpverlening bij psychische klachten, onder meer ook voor 

LHBT-asielzoekers

• Stichting 45 is een landelijk centrum voor specialistische diagnostiek en 

behandeling van mensen met psychotraumaklachten, waaronder ook asielzoekers.

• De Regenboog Groep biedt maatjes aan LHBT+ vluchtelingen in Amsterdam. De 

maatjes, meestal zelf ook LHBT+, bieden een luisterend oor, ondersteunen bij 

vragen, helpen met Nederlands leren en inburgeren en ondernemen samen met 

de deelnemer activiteiten.

Doorverwijzing naar bovengenoemde organisaties kan de doelgroep afhankelijk van hun situatie verder 

helpen. Naast doorverwijzing kunnen vrijwilligers en professionals hen ook wijzen op relevante social 

media. Zo is er een besloten Facebook-groep ‘LHBT Asielzoekers’ en de App Rainbow Refugees NL voor 

LHBT-asielzoekers en vluchtelingen. Ook is het verstandig om samenwerking te zoeken met zowel lokale als 

landelijke organisaties om zo de krachten te bundelen (Elferink & Van Hoof, 2016).
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3 Training en aanvullende activiteiten

3.1 TRAINING

De werkgroep die vanaf het begin betrokken was bij de ontwikkeling van deze methodiek heeft in 

samenwerking met Art.1 Midden Nederland een training ontwikkeld. 

De training ‘Levensverhaal LHBT-asielzoekers en vluchtelingen’ is bedoeld voor professionals en 

vrijwilligers die individuele ondersteuning bieden aan asielzoekers en vluchtelingen, zoals begeleiders in 

opvangvoorzieningen, begeleiders van VluchtelingenWerk Nederland en organisaties die zich inzetten voor 

LHBT’s.  

Doel van de training is om kennis, bewustzijn én vaardigheden te vergoten, zodat de deelnemers op 

zorgvuldige wijze een interview kunnen houden en samen met de LHBT-asielzoeker/vluchteling het 

levensverhaal kunnen opschrijven. De deelnemers leren te begrijpen waarom ‘coming-out’ in veel landen 

problematisch is, leren vaardigheden in het stellen van open vragen, luisteren en doorvragen, ervaren hoe 

het is om te praten over je seksuele of genderidentiteit en vergroten hun sensitiviteit voor cultuurverschillen.

 

De training bestaat uit twee sessies van een dagdeel en wordt op aanvraag georganiseerd 

voor een groep van minimaal 5 personen. Meer informatie bij Art.1 Midden Nederland, 

Kaaphoorndreef 42, Utrecht. Tel: 030-2328666. E-mail: info@art1mn.nl.

 

 

3.2 AANVULLENDE ACTIVITEITEN  

Naast de methodiek ‘levensverhalen’ zijn er diverse andere activiteiten en initiatieven die kunnen bijdragen 

aan het empowermentproces van de doelgroep. Empowerment verwijst naar het vermogen van burgers 

om hun leven naar hun eigen wens vorm te geven. Het is een krachtenperspectief dat de gezondheid, de 

krachten en het welzijn van mensen benadrukt zonder de kwetsbaarheden en sociale omstandigheden 

van burgers te negeren. Empowerment veronderstelt de noodzaak om verder te gaan dan het bevorderen 

van de individuele autonomie en zelfredzaamheid. De oplossing van problemen is er een van gedeelde 

verantwoordelijkheid. Naast het stimuleren van eigen regie, het ontwikkelen van vaardigheden en het 

aanspreken van eigen kwaliteiten, is ook de rol van de directe omgeving en maatschappelijke instituties 

van belang. Denk bijvoorbeeld aan het benutten van sociale steunbronnen zoals familie, vrienden of 

buren en het stimuleren van zelforganisatie en zelfhulp. Daarnaast gaat het bijvoorbeeld ook om het 

tegengaan van vooroordelen, het werken aan betere toegankelijkheid van voorzieningen en het vergroten 

van maatschappelijke inclusie (Boumans, 2012; Omlo, 2013; Keuzekamp, 2017; Van Regenmortel, 2008). 

Hieronder staan activiteiten opgenoemd die het proces van empowerment bij de doelgroep kan bevorderen.

VOORLICHTING EN INFORMATIEVOORZIENING 

Hoewel vrijwilligers en professionals de doelgroep kunnen voorlichten in de gesprekken, is het wenselijk om 

ook voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren. In de gesprekken met de asielzoekers en statushouders en 

uit een eerdere studie (Luit, 2013) blijkt dat er behoefte is aan voorlichting. Die voorlichting zou informatie 

kunnen verstrekken over LHBT-kwesties. Het voordeel van een voorlichtingsbijeenkomst is dat er in één keer 

een grote groep mensen voorgelicht kan worden.

mailto:info%40art1mn.nl?subject=
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ONTMOETING MET LOTGENOTEN FACILITEREN 

Uit de interviews met de asielzoekers en statushouders blijkt dat het contact met lotgenoten als prettig wordt 

ervaren. Lotgenoten kunnen veel voor elkaar betekenen. Aangezien sociaal isolement van de doelgroep 

een reëel risico is, is het ontmoeten van lotgenoten eveneens belangrijk. Lotgenotencontact gaat gepaard 

met herkenning, inspiratie en het uitwisselen van informatie en tips. Ook draagt het onder meer bij aan 

sociale steun, hoop, herstel, controle, zelfwaarde, assertiviteit, vertrouwen, kennis en een vermindering van 

gevoelens van machteloosheid (Boumans, 2015). 

Uit onderzoek van Luit (2013) blijkt dat asielzoekers sociaal contact met andere LHBT’s missen. Organisaties 

kunnen ontmoetingsmogelijkheden organiseren door ruimtes en eten te faciliteren. Een professional 

noemt het belangrijk dat er naast ontspanning (in de vorm van theater, spel en sport bijvoorbeeld), eten en 

oppervlakkige gesprekken ook ruimte is voor groepsgesprekken waarin mensen de mogelijkheid krijgen om 

over zichzelf te vertellen en mensen elkaar vragen kunnen stellen. Belangrijk is dat mensen zich veilig voelen 

en zichzelf kunnen zijn. Een aandachtspunt hierbij is dat er spanningen kunnen bestaan binnen en tussen 

gemeenschappen. Dat maakt dat ontmoetingen niet altijd vanzelf tot positieve effecten leiden. 

PROFESSIONELE HULP, TRAUMAVERWERKING

Om succesvol te participeren in de samenleving hebben sommige asielzoekers, statushouders en 

ongedocumenteerden professionele begeleiding nodig. Met name het verwerken van opgelopen trauma’s 

en andere sociale en psychische problematiek speelt daarbij een belangrijke rol. 

Vrijwilligers kunnen hierin bijdragen door te verwijzen naar professionele hulp, als zij merken dat de 

persoon kampt met emotionele problematiek. Veel vluchtelingen en asielzoekers weten niet dat hulp voor 

het verwerken van pijnlijke ervaringen mogelijk is. Zij kunnen aangeven dat het belangrijk is om te praten 

over pijnlijke ervaringen en trauma’s. Zij kunnen mensen wijzen op de mogelijkheden van professionele 

ondersteuning en hen eventueel helpen met het maken van een afspraak met de huisarts, die kan bepalen 

of doorverwijzing nodig is. Zoals eerder is vermeld kan emotionele problematiek worden gesignaleerd met 

behulp van de signaleringslijst lichamelijke en psychische problemen van Stichting Immo 4, of met behulp 

van vragenlijsten die in diverse talen verkrijgbaar zijn via Centrum45 5.

4 https://www.stichtingimmo.nl/wp-content/uploads/2018/02/Signaleringslijst-lichamelijke-en-psychische-

problemen-VOLWASSENEN-december-2017.pdf

5 https://www.psychotraumadiagnostics.centrum45.nl/nl/home
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BUDDYCONTACT EN CONTACT MET ROLMODELLEN EN ERVARINGSDESKUNDIGEN

Maatjes helpen omdat ze steun, hulp en informatie over de Nederlandse samenleving kunnen geven en de 

doelgroep zo wegwijs kunnen maken. Maar ook contact met rolmodellen of ervaringsdeskundigen kan veel 

perspectief, inspiratie en hoop geven. Vluchtelingen die al langer in Nederland wonen en een succesvolle 

positie innemen, kunnen deze rol vervullen. Als ervaringsdeskundigen hebben zij veel te bieden. Onderzoek 

laat zien dat er veel steun, kracht en inspiratie uitgaat van ervaringsverhalen (Boumans, 2015). 
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Bijlage 1: Voorbeeld van een vragenlijst uit de praktijk 

Thema’s en vragen voor het interview over het levensverhaal6 

Naam:        Datum interview:

Ik ben geboren op:      in:             (stad, land)

1. Gezin van oorsprong

Wat was de samenstelling van jouw gezin?

Welke religie hadden jullie thuis?

Wat was jouw positie in het gezin?

Met wie kon je praten over jezelf?

2. Vluchtverhaal

Wat waren de redenen dat je gevlucht bent?

Hoe heb je gereisd en hoe ben je in Nederland gekomen?

Wat waren je eerste ervaringen in Nederland? 

 

3. De realisatie dat je ”anders” was 

Hoe oud was je toen je je ”anders” begon te voelen?

Met wie wilde je omgaan en naast wie wilde je zitten op school?

Wanneer besefte je dat je op je eigen geslacht viel?

Veel jongens en meisjes vielen op het andere geslacht, maar jij niet. Wat gebeurde er?

4. LHBT in jouw land

Wat hoorde je thuis, op school en in de kerk/moskee over dit onderwerp?

Wat heb je gezien van de behandeling van LHBT in jouw land?

Wanneer realiseerde je de behandeling door de omgeving op jouw anders zijn?

 

5. Liefdesaffaires 

Vertel over je gedachtes, je dromen en fantasieën over mensen op wie je viel?

Met wie heb je seksueel contact gehad en welke partners heb je gehad?

Met wie kon je praten over je seksualiteit? 

 

6. LHBT-identiteit

Als je nu terugkijkt, wanneer gaf je aan jezelf toe dat je misschien LHBT was?

Wat betekende het voor jou toen je je realiseerde dat je LHBT was?

Welke reacties heb je gekregen van je omgeving?

Welke reacties heb je gezien van de omgeving op mensen die LHBT waren?

 

6  Deze vragenlijst is samengesteld door Paul Kemme, een ervaringsdeskundige in het afnemen van gesprekken met 

asielzoekers over hun levensverhaal.
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7. Verblijf in Nederland 

Welke vrienden heb je gemaakt en hoe ging dat?

Waar ga je uit?

Hoe wil je leven als LHBT in Nederland? 

8. Teruggaan

Waarom heb je je land en je familie verlaten?

Waarom kun je niet als LHBT in je land leven?

Wat gaat er gebeuren als je teruggaat?
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Bijlage 2: Aandachtspunten voor professionals en 
vrijwilligers 
Het onderstaande overzicht is een samenvatting van de hiervoor genoemde stappen. Hoewel er enige 

logica zit in de volgorde, is onderstaande opbouw niet bedoeld als een blauwdruk die altijd strikt gevolgd 

moet worden. Elk gesprek heeft een eigen dynamiek waarbij ook de asielzoeker invloed heeft op het verloop.  

• Neem de tijd om kennis te maken en vertrouwen te winnen en vertel ook iets over je eigen leven.

• Om eventueel wantrouwen weg te nemen is het belangrijk om duidelijk te maken dat je geen verlengstuk 

bent van de IND. Leg duidelijk uit wie je wel bent, wat je functie is en wat je wel en niet kan betekenen 

voor de asielzoeker.

• Maak afspraken over de vertrouwelijkheid van het gesprek. Benadruk in ieder geval dat je wat je 

bespreekt, niet met anderen deelt.

• Vertel ook over het doel van het gesprek, dat het gaat om het ondersteunen bij het vertellen van het 

eigen levensverhaal.

• Als het wantrouwen aanhoudt, zet dan ervaringsdeskundigen in (voormalige asielzoekers).

• Start met luchtige onderwerpen en niet direct met intieme en zware onderwerpen.

• Als de ander zich meer op zijn of haar gemak begint te voelen, kun je starten met vragen naar positieve 

ervaringen, momenten van geluk, ervaringen van sociale steun en dromen voor de toekomst.

• Vervolgens kun je vragen naar negatieve ervaringen, zoals opgelopen trauma’s.

• In eerste instantie komen er vaak veel gevoelens en trauma’s los. Probeer niet meteen toe te werken 

naar een helder verhaal. 

• Probeer aan te sluiten bij het taalgebruik van de asielzoeker.

• Geef informatie over de Nederlandse Grondwet en artikel 1 om mensen ervan te doordringen dat zij 

vrijuit mogen praten.

• Leg duidelijk uit wat het levensverhaal kan opleveren (empowerment, gevoelens leren herkennen, 

traumatische ervaringen en seksuele en genderidentiteit bespreken,  informatie die de advocaat 

eventueel kan helpen).

• Schrijf als de persoon in kwestie dat wenst het levensverhaal op papier of laat dit indien mogelijk over 

aan de asielzoeker zelf.

• Als je het verhaal op papier zet, sluit dan opnieuw aan bij het taalgebruik van de asielzoekers en schrijf 

alles in de ik-vorm om daarmee te benadrukken dat het een verhaal is van de asielzoeker zelf.

• Als de ondersteuning bij het verwoorden van de seksuele identiteit een asielzoeker betreft, is het van 

groot belang dat de asielzoeker voor de juridische procedure begeleiding krijgt van VluchtelingenWerk 

en een advocaat. Wijs de asielzoeker erop dat zij kennis kunnen nemen van het levensverhaal en dit 

naar eigen inzicht eventueel kunnen gebruiken ten behoeve van de asielprocedure. Het is in belang 

van de asielzoeker dat het verhaal authentiek is. Het is uitdrukkelijk af te raden om tips te geven of het 

levensverhaal te manipuleren om hiermee beter voor de dag te kunnen komen in de procedure.

• Doorverwijzing naar belangen- en hulpverleningsorganisaties kan asielzoekers afhankelijk van hun 

situatie verder helpen. 

• Wijs asielzoekers ook op relevante social media, zoals de besloten Facebook-groep ‘LHBT Asielzoekers’ 

en de App Rainbow Refugees NL voor LHBTI-asielzoekers en vluchtelingen. 
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