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Ten Geleide 
 
“Na een jaar van lock downs en social distancing, kijken we hoopvol naar het nieuwe jaar 2021 waarin de 
impact van de coronapandemie hopelijk zal wegebben.” Zo begon het jaarplan van vorig jaar. Helaas 
moesten we ook in 2021 schipperen tussen periodes van versoepeling en nieuwe sanitaire maatregelen, 
en kon onze werking niet op volle toeren heropstarten. Een aantal van de geplande acties en werkpunten 
werden door de Covid-19-pandemie opnieuw uitgesteld of on hold gezet. Wie aandachtig leest, zal dus 
een aantal zaken die vorig jaar aangehaald werden, opnieuw in dit jaarplan voor 2022 terugvinden. 
 
Net zoals de vorige jaren, willen we met dit jaarplan een houvast geven aan het secretariaat en de 
verschillende vrijwilligers van het Vlaams-Brabantse regenbooghuis. Het vormt een checklist waarin alle 
bepalingen en opdrachten van onze subsidiegevers (Gelijke Kansen Vlaanderen en de stad Leuven) zijn 
vervat. 
 
In de nasleep van de Covid-19-pandemie, opteerde Het Bestuur om als centraal jaarthema “Mentale 
Gezondheid” te nemen. Naast de zaken die we voor onze subsidiërende overheden moeten uitvoeren, 
zullen we dan ook in 2022 enkele acties zowel binnen als buiten onze vereniging hieromtrent uitwerken. 
Daarnaast blijven we koortsachtig op zoek gaan naar een nieuw onderkomen voor UniQue en de 
24	Vlaams-Brabantse LHBTQI*verenigingen. Voorts werken we verder aan het nieuwe beleidsplan dat de 
bakens voor onze organisatie uitzet voor de komende vijf jaren.  
 
We blijven in 2022 inzetten op een verdere samenwerking met de regenbooghuizen van Antwerpen, 
Limburg en Oost-Vlaanderen en çavaria. Daarnaast kijken we steeds verder naar andere samenwerkingen 
met organisaties zowel binnen als buiten de LHBTQI*beweging en dit op permanente als tijdelijke basis. 
Samen met onze vrijwilligers en medewerkers, bouwen we zo verder aan het welzijn van LHBTQI* in onze 
provincie en daarbuiten. 
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Deel I - Jaarthema’s 
 

Centrale jaarthema: Mentale Gezondheid 
In haar vergadering van 22 november 2021 bepaalde Het Bestuur om in 2022 specifiek te werken rond 
mentale gezondheid bij LHBTQI*. Die keuze werd voornamelijk geïnspireerd door de gevolgen van de 
Covid-19-pandemie op het mentale welzijn van de bevolking in het algemeen en LHBTQI* in het bijzonder. 
Uit het rapport dat çavaria in 2020 publiceerde over de impact van de pandemie op LHBTQI*personen 
bleek immers dat LHBTQI* extra kwetsbaar zijn voor de gevolgen ervan. Uit een geciteerd Canadees 
onderzoek blijkt dat de impact op de mentale gezondheid door Covid-19 veel groter is bij LHBTQI* dan bij 
de algemene bevolking (42% tegenover 30% die in maart 2020 een grote impact ervaarde). We bekijken 
hoe we verschillende initiatieven rond dit thema kunnen uitwerken, zowel naar de LHBTQI*verenigingen 
als naar de brede maatschappij toe. 
 

Afwerken draaiboek suïcide 
Voor de uitbraak van de Covid-19 pandemie, werkte de Werkgroep Take Care samen met een 
psychologenpraktijk aan het opstellen van een draaiboek suïcidepreventie. Door de plotse uitbraak van de 
coronacrisis werd dit project tijdelijk on hold gezet, deels door de toegenomen vraag naar psychologische 
begeleiding.  
 
In 2022 willen we de draad terug oppikken en dit draaiboek verder afwerken. De bedoeling is dat onze 
aangesloten groepen dit instrument kunnen gebruiken en suïcidale neigingen kunnen herkennen bij hun 
leden, bezoekers en vrijwilligers. We bekijken ook of we de vorming rond suïcideherkenning die we in 2019 
organiseerden, bij interesse van de verenigingen, terug kunnen aanbieden. 
 

Samenwerking rond mentaal welzijn met andere regenbooghuizen. 
Tijdens het huizenoverleg van februari 2022 bleek dat ook de andere regenbooghuizen dit jaar willen 
inzetten op het mentale welzijnsthema. Daarom willen we bekijken of de verschillende regenbooghuizen 
over dit thema gemeenschappelijke acties over de regio’s heen kunnen uitwerken. De 
gelijkekansenmedewerkers zullen in 2022 inzetten op de thema’s welzijn en intersectionaliteit (trans- en 
non-binaire personen, LHBTQI* en etniciteit). 
 

Beleidsplan 
In 2020 liep het vorige beleidsplan van UniQue af. Door de COVID-19-pandemie liep de opstelling van een 
nieuw beleidsplan vertraging op, waardoor Het Bestuur besloot om het oude beleidsplan 2016-2020 met 
een jaar te verlengen. In het verleden werd een interne werkgroep in het leven geroepen die zich boog over 
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het opstellen van een nieuw beleidsplan. Door de enorme werkdruk bij onze vrijwilligers werd het echter 
duidelijk dat er onvoldoende ruimte was om zonder externe hulp deze opdracht tot een goed einde te 
brengen. Daarom werd in het najaar van 2021 een contract afgesloten met Coaster Consulting om UniQue 
te ondersteunen in de uitvoering van dit proces. Ondertussen is ook het Traject 2020 van çavaria afgerond 
en kan het resultaat daarvan in onze oefening meegenomen worden. 
 
Tijdens “Welkom Thuis!” in oktober 2021 vatten we aan met een nieuwe fase in het opstellen van het 
nieuwe beleidsplan. De verschillende vrijwilligers, zowel van UniQue als van de opdrachtgevende groepen 
van UniQue (de verenigingen), werden bevraagd en het resultaat van hun input werd teruggekoppeld naar 
de vergadering van Het Bestuur op 22 november 2021. Op deze vergadering werden eveneens verdere 
afspraken gemaakt over de verdere terugkoppeling van input van de vrijwilligers en opdrachtgevende 
groepen. 
 
In 2022 gaan we verder op de ingeslagen weg en finaliseren we samen met Coaster Consulting het nieuwe 
beleidsplan. Samen met het Dagelijks Bestuur werden concrete afspraken gemaakt over het verdere 
verloop van het proces. We stellen ons tot doel om in het najaar van 2022 het nieuwe beleidsplan voor te 
kunnen stellen. 
 

Communicatie 
Op het vlak van communicatie gaan we verder op de ingeslagen weg. We bouwen de werkgroep verder 
uit en blijven inzetten op zowel interne als externe communicatie. We sturen ca. 4 keer per jaar een 
nieuwsbrief uit. Met berichten op onze Facebookpagina en persberichten reageren we op gebeurtenissen 
die zich voordoen in Vlaams-Brabant en die betrekking hebben op LHBTQI*. Op die manier proberen we 
ook ons steentje bij te dragen aan de bepalingen van de resultaats- en inspanningsverbintenissen van 
Gelijke Kansen Vlaanderen en de regionale pers in Vlaams-Brabant te laten berichten over onze acties of 
de vertaling van de nationale acties op een lokaal niveau. 
 

Financieel beleid 
Het financieel beleid bestaat uit meer dan enkel de boekhouding bijhouden.  We brengen ook de nodige 
wettelijke verplichtingen in orde. Denk maar aan de aangifte in de rechtspersonenbelasting, taks op de 
successierechten, de verplichtingen voor het UBO-register enzovoort. 
 
Op tijd en stond even stilstaan om de nodige analyses te maken is zeker ook van belang. Net zoals de 
voorbije jaren besteden we de nodige aandacht aan onze financiële gezondheid. Qua financieel beleid 
houden we rekening met de nodige voorzichtigheid. Grote kosten worden opgenomen in de 
investeringstabel en worden op hun levensduur afgeschreven, anderzijds leggen we de nodige provisies 
aan voor de financiering van verwachte duurdere kosten. Ook in 2022 gaan we dat zo verder blijven doen. 
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Subsidies van de overheden 
Het overgrote deel van onze inkomsten komt ook in 2022 van subsidies, al dan niet (on)rechtstreeks door 
regionale en lokale overheden. Onze subisidiegevers zijn enerzijds de Vlaams-Gemeenschap (via çavaria) 
en anderzijds Stad Leuven. De subsidie van Stad Leuven heeft enerzijds als doel de organisatie van een 
holebifilmfestival. Anderzijds ontvangen we van de Stad Leuven een subsidie voor onze algemene 
werking. Die omvat ook de subsidiëring van de werkingen van de plaatselijke Leuvense LHBTQI*-
verenigingen. In samenspraak met de Leuvense LHBTQI* verenigingen werd er in de voorgaande jaren 
een procedure vastgelegd om die te verdelen. Met de stad Leuven werd ook een nieuw 
samenwerkingsakkoord opgemaakt (zie verder). De toegekende bedragen voor de subsidiëring voor een 
holebifilmfestival en onze algemene werking (inclusief de werking van de Leuvense verenigingen) zijn 
vastgelegd voor de gehele legislatuur. Het toegekende bedrag gaat hetzelfde zijn in 2022 als dat in 2021. 
 
Wat de subsidie betreft via de Vlaamse-Gemeenschap (via çavaria) is  er nog onduidelijkheid over het 
exacte bedrag, maar we verwachten daarin geen grote wijzigingen t.o.v. vorig jaar. 
 

Eigen inkomsten 
Doordat de gelden van subsidies niet voor elk project zomaar kunnen ingezet worden, is er ook nood aan 
eigen inkomsten. We kunnen daarvoor rekenen op de hulp van de werkgroepen evenementen en financiën 
en grijpen terug naar gekende recepten: 
 

Dodentocht(12-13 augustus 2022) 
Indien de sanitaire maatregelen voor de bestrijding van de Covid-19-pandemie het toelaten, gaan we op 
zoek naar enkele vrijwilligers die op 12 augustus 2022 weer een poging ondernemen om de dodentocht 
uit te stappen. Gulle sympathisanten kunnen onze vrijwilligers sponsoren per gestapte kilometer. De 
werkgroep evenementen voorziet in de ondersteuning van de vrijwilligers (fourage, bagage en vervoer). 
 

Spaghettidag (23 oktober 2022) 
Op de jaarlijkse spaghettidag ontvangen we vrijwilligers en sympathisanten om te smullen van een heerlijk 
bord spaghetti. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers van de werkgroep evenementen hopen we hier een 
mooie winst te realiseren die we kunnen aanwenden om eigen projecten en uitgaven waarvoor we geen 
subsidies krijgen te financieren. Op zondag 23 oktober 2022 is iedereen dan ook van harte welkom in 
Gemeenschapscentrum Don Bosco (Ortolanenstraat	6, B–3010 Kessel–Lo	–	Leuven). 
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Sponsoring 
We bekijken of het mogelijk is om extra gelden binnen te krijgen via sponsoring. Dat door de mogelijkheid 
tot publiciteit te voorzien voor zelfstandigen op onze eigen activiteiten, zoals de spaghettidag of via onze 
website. De voorbije jaren werd een eerste aanzet gemaakt voor een sponsordossier. Dat werd echter nog 
niet in de praktijk gebracht omdat vele handelaren door de verschillende lockdowns en sanitaire 
maatregelen hun inkomsten beperkt zagen. We blijven echter het idee van dergelijke inkomsten verder 
onderzoeken en hopen de eerste vruchten van onze plannen in het komende jaar te kunnen plukken.  
 

Logistiek en gebouwen 
 

Huisvesting 
Door de nakende onteigening en (gedwongen) verhuis, worden er vanzelfsprekend geen grote kosten 
meer gedaan in het huidige gebouw. Enkel noodzakelijke herstellingen zullen nog worden uitgevoerd. De 
focus van de werkgroep Logistiek en Ondersteuning zal dan ook liggen bij de inrichting en functionaliteiten 
van het nieuwe gebouw van zodra dat gevonden wordt.  
 
Met de ad-hoc-werkgroep Huizenjagers kijken we verder naar een geschikt onderkomen. We zetten het 
werk van het afgelopen jaar verder en houden daarbij rekening met de noden die we voor ons nieuwe 
onderkomen opgelijst hebben. Verder kijken we uit naar een commerciële partner die het horecagedeelte 
voor hun rekening wil nemen. Daarvoor werd in 2021 een vacature opgesteld die in 2022 verder verspreid 
zal worden.  

 
Materiaal en stockbeheer 
Het materiaal en stockbeheer zal door de werkgroep logistiek en ondersteuning i.s.m. het secretariaat 
blijvend opgevolgd worden. Vorige jaren werd een deel van ons materiaal door de naamswijziging reeds 
vernieuwd. Net zoals in 2020 en 2021 zullen er ook in 2022 minder grote uitgaven gepland zijn. Toch kan 
er, wanneer er daar nood voor is, bijkomend materiaal aangekocht worden. We maken daarbij steeds de 
afweging wat dringend is en wat eventueel gespreid kan worden in de tijd. 

 
ICT - Intranet 
Om ervoor te zorgen dat het beschikbare ICT materiaal up-to-date blijft en de investeringen daarin te 
spreiden is er besloten om daarvoor elk jaar een budget uit te trekken. De werkgroep gaat na welk ICT-
materiaal vervangen dient te worden en legt provisies aan voor de vervanging van grotere hardware zoals 
het kopieerapparaat.  
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In 2021 werden de nieuwe website en het intranet afgeleverd. Daarin zitten nog een aantal bugs die 
weggewerkt dienen te worden. Zodra die door de provider weggewerkt zijn, zal de werkgroep logistiek en 
ondersteuning een of meerdere workshops organiseren voor de vrijwilligers van UniQue en de 
opdrachtgevende groepen. Bij deze workshops zal dieper ingegaan worden op de functionaliteiten van 
het intranet. Het CRM-systeem en een nieuwe declaratietool voor onkosten worden nog door de provider 
ontwikkeld. Ook dient de aanvraag voor het bekomen van het AnySurferlabel vervolledigd te worden door 
de provider. AnySurfer is een kwaliteitslabel over toegankelijkheid van een website voor mensen die 
minder goed kunnen zien. Dat label moet behaald worden op vraag van Gelijke Kansen Vlaanderen. 
 
Ten slotte stellen we ook verschillende programma’s ter beschikking van onze vrijwilligers en de 
vrijwilligers van de opdrachtgevende groepen. 

 

Beleid  
 

Gesprekken gemeenten 
In 2021 werden er gesprekken opgestart met verschillende gemeentebesturen om hun lokaal beleid 
LHBTQI*vriendelijker te maken. In 2022 zetten we deze lijn verder. We stimuleren de Vlaams-Brabantse 
gemeentes om een gemeentelijk regenboogbeleid te ontwikkelen en gaan in gesprek met verschillende 
lokale overheden om hen te informeren en gericht te ondersteunen waar mogelijk. Volgens de resultaats- 
en inspanningsverbintenissen 2022 als ad-nominatim gesubsidieerde organisatie - regionale werking, 
zullen we minimum 3 lokale overheden gericht ondersteunen. 
 

Andere instellingen 
Niet enkel de lokale besturen zijn partners waarmee we wensen samen te werken in het realiseren van 
een regenboogvriendelijk klimaat in Vlaanderen. Ook samen met culturele, sociale, educatieve... 
instellingen willen we zorgen voor veranderingen ten voordele van holebi’s, transgender en intersekse 
personen in Vlaanderen. Daarbij denken we aan scholen, musea, toneelhuizen, zorgvoorzieningen 
enzoverder. Bovendien beogen we hiermee een effect op 2 domeinen: het bevordert niet enkel het 
algemeen welbevinden van holebi’s en transgender maar heeft ook een sensibiliserende rol naar anderen 
toe. Ook in 2022 blijven we met UniQue daarop inzetten. We profileren ons als laagdrempelig 
aanspreekpunt en expertisecentrum waar holebi’s, transgender- en interseksepersonen en hun omgeving, 
individuen en maatschappelijke actoren terecht kunnen voor onthaal, informatie en advies. Daarnaast 
ondersteunen we andere instellingen bij het realiseren van een genderinclusieve werking. 
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IDAHOT 
IDAHOT, de internationale dag tegen holebi- en transfobie, vindt plaats op 17 mei en elk jaar vragen we 
aan de gemeenten van Vlaams-Brabant om deel te nemen aan deze actie door de regenboogvlag 
zichtbaar uit te hangen. Door het hijsen van de regenboogvlag kunnen lokale overheden aantonen dat 
discriminatie binnen hun gemeente niet thuishoort. Aangezien vorig jaar alle gemeenten in 
Vlaams-Brabant voor de eerste keer deelnamen aan de vlaggenactie, willen we dit jaar onderzoeken of we 
de gemeenten kunnen overtuigen om ook andere eenvoudige, concrete acties te ondernemen tijdens de 
maand mei. 
 

Coördinatie actie regenbooghuizen 
Op vraag van de deelnemers aan het Roze Huizenoverleg neemt UniQue ook dit jaar de coördinatie van 
de jaarlijkse IDAHOT-campagne voor Vlaanderen op zich. Daarvoor grijpen we terug op het werk van vorig 
jaar dat we waar nodig bijsturen. De werkgroep politiek stelt opnieuw een tijdslijn op, past de website met 
registratieformulier aan en werkt samen met de andere huizen en çavaria een persbericht uit.  
 
Nieuw dit jaar is dat we willen bekijken of het haalbaar is om al in 2022 de vlaggenactie uit te breiden naar 
andere sectoren. 
 

Bekendmakingscampagne 
Met de bekendmakingscampagne proberen we UniQue VZW bekend te maken bij het bredere publiek. Via 
deze weg trachten we ook extra vrijwilligers aan te trekken en kunnen we onszelf kenbaar maken als een 
organisatie waar je terechtkan voor nuldelijnsondersteuning.   
 
Via allerlei kanalen gaan we proberen ons “in the picture te zetten”. Enerzijds willen we gebruik maken van 
de al gekende kanalen, denk maar aan social media en in het bijzonder Facebook. Anderzijds ook via de 
lokale media, zoals de regionale televisie en vakpers. Indien nodig worden er financiële middelen voorzien 
voor het kopen van advertentieruimte. 
 
We denken daarbij voornamelijk aan de volgende kanalen: 

§ Sociale media  
§ Lokale pers 
§ Regionale pers 
§ Andere publiciteitskanalen (vb: via broodzakken, placemats etc.) 
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Interculturaliteit / Intersectionaliteit 
We blijven verder zoeken hoe we UniQue van een blanke middenklasseorganisatie naar iets meer divers 
kunnen maken. We bouwen voort op het werk dat de voorbije jaren werd verricht en pogen samen te 
werken met externe partners rond dit thema. 
 

Samenwerking met Refu interim 
Refu interim laat vluchtelingen vrijwilligerswerk doen in organisaties. Zo leren ze de taal en bouwen ze 
een netwerk op. UniQue kan op haar beurt leren van de ervaringen en cultuur die deze mensen met zich 
meedragen. Zo kunnen we onze focus en wereldbeeld verbreden en hopen we onze organisatie meer 
divers te maken. Afgelopen jaar werden er contacten gelegd met deze organisatie. In 2022 willen we graag 
een aantal mensen inschakelen op één van onze activiteiten of samen een activiteit organiseren. Een 
samenwerking of vorming rond LHBTQI* personen met een migratieachtergrond is ook mogelijk. 
 

Meewerken aan project SOGIESC çavaria 
Het project beperking en SOGIESC van çavaria werd gekozen voor de Warmste Week. Binnen dit project 
zullen verschillende organisaties die op het kruispunt van beperking en LHBTQI* werken, verbinding 
zoeken en input geven vanuit hun expertise.  Ze zullen samen tools ontwikkelen voor interne en externe 
inclusie en activiteiten organiseren voor deze doelgroep.  UniQue zal vanuit haar expertise deelnemen en 
meewerken aan de verbindingsmomenten. Door onze deelname  hopen we bij te dragen aan een 
toegankelijke en inclusieve organisatie en samenleving.  
 

Drempels wegwerken 
We blijven inzetten op de drempel armoede en zullen KliQ uitnodigen voor een vorming rond armoede 
armoede.  
 
In het verleden werkten we intern al een eigen beleid uit om een aantal drempels binnen onze organisatie 
weg te werken. Op onze website vind je een overzicht van maatregelen die we in het verleden reeds 
vastlegden. Een overzicht van deze maatregelen vind je terug op onze website: https://www.unique-
rbh.be/aanbod/drempels-wegwerken/  

 

Regionale Antennes / Regionale aanwezigheid 
Mede door de geografische vorm van de provincie Vlaams-Brabant met in het centrum Brussel, is het 
voor UniQue een hele uitdaging om heel de provincie te bestrijken. Daarom willen we onze aanwezigheid 
buiten Leuven versterken met behulp van onze Regionale Antennes. Via deze Regionale Antennes kunnen 
inwoners van de provincie die niet afkomstig zijn van de streek rond Leuven toch dicht bij huis informatie 
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vinden over het LHBTQI*-thema. Bij de plaatselijke LHBTQI*groepen kan men ook veelal terecht voor een 
onthaalgesprek. 
 
UniQue wil de lokale verenigingen extra ondersteunen door het uitbrengen van regionaal specifieke 
brochures waarin zij hun werking kenbaar kunnen maken. Waar mogelijk, zetten we ook in op een beperkte 
materiële ondersteuning van hun werking. Momenteel zijn onze twee antennes West–Brabant en 
Hageland, en wordt er samen met de plaatselijke verenigingen opgevolgd hoe we hen in de toekomst 
verder kunnen ondersteunen. 
 

Samenwerking met andere partners 
In gebieden waar er geen LHBTQI*verenigingen actief zijn, werken we samen met externe partners(*). De 
Overkophuizen en de Huizen van de Mens in onze regio zullen onze folders verspreiden en als regionale 
antenne op onze website vermeld worden. We bekijken hoe we deze samenwerking kunnen verdiepen en 
rond welke thema’s we gemeenschappelijke initiatieven kunnen ontwikkelen. 
(*) deze partners zijn: de Overkophuizen van Halle, Tienen en Sint-Pieters-Leeuw en de Huizen van de 
Mens van Tienen, Vilvoorde en Halle. 
 

Ad-hoc samenwerkingen 
UniQue werkt niet alleen op structurele wijze met andere organisaties samen maar staat ook open voor 
samenwerking met ad-hoc-initiatieven die rond LHBTQI*thema genomen worden. Zo ondersteunt UniQue 
Eoos, de studentenkring voor studenten Taal- en Regiostudies van de K.U. Leuven, bij de organisatie van 
een lezing door de opleiding Arabistiek en Islamkunde op 24	maart	2022 waarbij Wim Peumans komt 
vertellen over zijn doctoraatsonderzoek en zijn laatste boek Habibi, dat handelt over LHBTQI*-moslims in 
België.  
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Deel II - Acties doorheen het jaar 
 

Aandacht specifieke dagen en partnerorganisaties 
De laatste jaren zijn er vele dagen waarop er wereldwijd aandacht wordt gevraagd rond een bepaalde 
problematiek. Voor sommige van deze dagen, werkt UniQue specifieke acties uit. Helaas is het niet 
mogelijk om voor iedere “Dag tegen...“ een hele actie te organiseren. 
 
Toch willen we sommige van deze dagen aandacht geven in onze communicatie. Daarom leggen we aan 
het begin van het werkingsjaar enkele onderwerpen vast waarop we aandacht vragen met een 
facebookpost of affiche die we beperkt verspreiden. Andere dagen zullen enkel meegenomen worden in 
de (externe) communicatie (facebookpost).  
 

Datum Onderwerp - Dag van/tegen…  
27 februari - 1 maart Week van de vrijwilliger 
8 maart  Internationale vrouwendag 
21 maart Internationale dag tegen racisme en discriminatie 
31 maart Transgender day of visibility 
26 april Lesbian visibility day 
20 juni Wereldvluchtelingendag 
14 juli Non binary day 
10 september Suïcidepreventiedag 
23 september Bi visibility day 
10 oktober Werelddag v.d. geestelijke gezondheid 
11 oktober Coming out day 
17 oktober Werelddag tegen armoede 
8 november Intersex solidarity day 
19 november Internationale mannendag 
20 november TDOR 
1 december WAD 
3 december Internationale dag voor mensen met beperking 
5 december  Internationale dag van de vrijwilliger 
17 december 1712 breek enkel de stilte (melden van geweld) 

 
Ook tal van andere (partner)organisaties hebben in hun communicatie aandacht voor specifieke 
onderwerpen. De voorbije jaren hebben we met UniQue de communicatie van deze (partner)organisaties 
versterkt door die mee te helpen verspreiden. Ook in 2022 willen we op deze ingeslagen weg verdergaan. 
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We volgen dan ook de acties en berichten van andere organisaties waarmee we samenwerken verder op 
en helpen ze mee verspreiden wanneer ze een link hebben met onze doelgroep of de waarden die we als 
organisatie willen uitdragen. 
 

Sensibiliserende acties  
De resultaats- en inspanningsverbintenis van Gelijke Kansen Vlaanderen bepaalt dat de regenbooghuizen 
van Antwerpen, Limburg, Oost- en West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant samen 10 sensibiliserende acties 
in 2022 moeten voeren. UniQue zal daarom in de loop van 2022 twee acties uitwerken om de 
maatschappij bewust te maken met enkele problematieken waarmee holebi’s en transgenders nog steeds 
geconfronteerd worden. Daarbij letten we er specifiek op dat de acties niet enkel intern gevoerd worden 
maar dat we deze buiten onze verenigingen en huis zichtbaar maken. Waar mogelijk betrekken we de 
aangesloten groepen daarbij. 
 
Bij de activiteiten die we extern organiseren hebben we er ook steeds oog voor om het thema van de 
genderdiversiteit onder de aandacht te brengen. 
 

Lokale aanwezigheid 
Om ons huis bijna letterlijk op de kaart te zetten is Regenbooghuis UniQue vertegenwoordigd op een 
aantal evenementen in de provincie Vlaams-Brabant. Deze evenementen worden bezocht door een heel 
divers publiek. Er wordt een tentje opgezet en we verdelen altijd informatieve brochures aan de 
aanwezigen. Langs de andere kant  proberen we een antwoord te formuleren op alle vragen over seksuele 
oriëntatie en genderidentiteit. Die acties hebben meerder functies. Enerzijds is er de zichtbaarheid, 
anderzijds het verstrekken van informatie aan het grote publiek. 
 
Daarnaast geven we onze aangesloten verenigingen de nodige zichtbaarheid in onze nieuwe 
voorstellingsfolder en op onze nieuwe website. Op die manier voldoen we ook aan de bepalingen van de 
resultaats- en inspanningsverbintenis van Gelijke Kansen Vlaanderen. 
 
We probeerden met de keuze van de locaties van de evenementen die we bezoeken met onze stand ons 
ook zichtbaar te maken buiten Leuven en zo verspreid mogelijk over Vlaams-Brabant. De keuze dit jaar is 
gevallen op de volgende evenementen: 

§ donderdag 14 april 2022: lentejaarmarkt Diest 18.00h-22.00h  
§ vrijdag 17 juni 2022: avondmarkt Dilbeek in samenwerking met Sacha 
§ zaterdag 18 juni 2022: jaarmarkt Wolvertem (Meise)  
§ zaterdag 3 september 2022: avondmarkt Tervuren 16.00h-22.00hu  
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Als groepen ondersteund willen worden om ook in hun streek of gemeente vertegenwoordigd te zijn met 
een infostand, kunnen ze contact opnemen met evenementen@unique-rbh.be om te bekijken of en hoe 
dat kan.  
 

Holebifilmfestival 
De stad Leuven wil actief werken aan de positieve beeldvorming van holebi’s en trans*personen. Daarom 
ondersteunt zij reeds vanaf het begin de organisatie Het Holebifilmfestival. Sinds enkele jaren geeft de 
stad geen rechtstreekse financiering meer aan de Leuvense LHBTQI*groepen maar verloopt dat via 
UniQue. In 2020 sloot UniQue dan ook een aparte overeenkomst met Stad Leuven af waarin deze laatste 
onze vereniging de opdracht gaf een holebifilmfestival te organiseren met als bijkomende opdracht dit 
filmfestival toegankelijk te maken voor alle Leuvenaars (door o.m. het toepassen van de UiTPAS voor alle 
filmvoorstellingen en nevenactiviteiten) en het organiseren van filmvoorstellingen voor de 
geïnteresseerde Leuvense middelbare scholen. De afgesloten overeenkomst eindigt op 
31	december	2022. We zullen in de loop van het komende werkjaar gesprekken met Stad	Leuven 
aanknopen om ook na 2022 de ondersteuning van Het Holebifilmfestival veilig te stellen. 
 
De realisatie van het holebifilmfesival wordt door onze aangesloten groep Holebifilmfestival op zich 
genomen. We sloten daarvoor een tweede samenwerkingsovereenkomst af, ditmaal met 
VZW	Holebivereniging De Roze Drempel, de rechtspersoon die Het Holebifilmfestival omvat. Voor 2022 
zetten we deze samenwerkingsovereenkomst verder. 
 
In 2018 legden we ook de brug met de L-day en het vrouwenthema door onder meer samen met een 
andere opdrachtgevende groep (Labyrint) een speciale prijs voor de beste lesbische kortfilm te 
financieren. We bekijken of ook dit jaar een link met ons jaarthema en/of doelgroep gemaakt kan worden. 
Voor de schoolvoorstellingen blijven we alvast de link leggen met de bestaande scholenwerkingen binnen 
onze aangesloten verenigingen (project scholenwerking.be). 
 

Voorjaarsreceptie 
Traditioneel nodigen de meeste organisaties hun leden, sympathisanten en partner(organisatie)s in de 
maand januari uit om het glas te heffen en hun plannen voor het komende werkjaar voor te stellen. Vorig 
jaar kon onze nieuwjaarsreceptie niet doorgaan omwille van de Covid-19-pandemie en ook dit jaar gooide 
een nieuwe besmettingsgolf roet in het eten. Enkele weken voor de geplande nieuwjaarsreceptie diende 
UniQue de nieuwjaarsrink te verplaatsen naar een latere datum. 
 
Met zondag 24 april 2022 vonden een nieuwe datum waarop we iedereen kunnen uitnodigen om samen 
met ons in Zaal Pacem (Hagelandstraat 4, B-3012 Wilsele-Leuven) een glas te drinken en vooruit te kijken 
naar wat 2022 voor onze organisatie in petto heeft. Omdat we op deze dag naast de Leuvense schepen 
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van Gelijke Kansen ook de Vlaamse Viceminister-president en minister van Gelijke Kansen Bart Somers 
mogen ontvangen, bekijken we hoe we deze receptie onder meer aan de jaarlijkse IDAHOT-actie, die vanuit 
UniQue gecoördineerd wordt, kunnen koppelen. 
 

Vrijwilligersverwenning 
De vele vrijwililgers die actief zijn bij UniQue en/of onze opdrachtgevende groepen blijven de drijvende 
kracht achter onze organisaties. Daarom willen we hen regelmatig in het zonnetje zetten en hen bedanken 
voor hun inzet. We gaan verder op de weg die we enkele jaren geleden ingeslagen zijn. Op de Welkom 
Thuis-events voorzien we naast een vormende activiteit ook de nodige ruimte om elkaar te treffen en te 
netwerken. Daarnaast voorzien we op de vrijwilligersbedanking eind december de mogelijkheid om samen 
te komen zonder dat ze dienen deel te nemen aan een vorming, actie of activiteit. Voor 2022 hebben we 
alvast volgende data vastgelegd: 

§ 7 mei - Welkom Thuis - Vorming Werkgroep Ethiek 
§ 8 oktober - Welkom Thuis - Voorstelling Beleidsplan 
§ 17 december  - Vrijwilligersbedanking 

 

Internationaal 
 
Pride Oost-Europa 
In het verleden ondersteunde UniQue de Baltische LHBTQI*-organisaties bij het organiseren van de 
Human Rightsconference tijdens de Baltic Pride. Vanuit België trokken we steevast met een delegatie 
naar Estland, Letland of Litouwen om aan de pride en conferentie deel te nemen. De voorbije 2 jaar werd 
onze deelname echter onmogelijk gemaakt door de pandemie.  
 
We blijven onze contacten met de Baltische LHBTQI*organisaties behouden maar willen ook onze blik 
naar een nieuwe horizon richten. Indien de situatie het ons toelaat, willen we bekijken of we kunnen 
deelnemen aan LHBTQI*manifestaties in andere Europese landen waar LHBTQI*rechten onder druk 
staan. We denken hier in de eerste plaats aan Polen. We bekijken of we via de stedenband die Leuven met 
Krakow heeft, contacten kunnen leggen met Poolse organisaties zoals Federacja Znaki Równości. 
 

Ilga Europe 
ILGA-Europe staat voor International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association Europe. Dat 
is een regionale afdeling van de internationale LGBT-emancipatieorganisatie ILGA. Het is een organisatie 
die zich inzet voor de gelijkberechtiging van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, 
transgenders en interseksuele mensen tegen homofobie en transfobie. Nationale, lokale, regionale en 
transnationale organisaties die actief zijn op dit gebied kunnen lid worden. Binnen de Verenigde Naties is 
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de ILGA erkend als non-gouvernementele organisatie bij de Economische en Sociale Raad van de 
Verenigde Naties (EcoSoc). Jaarlijks houden ze een conferentie waarbij ze stilstaan rond een bepaald 
thema. 
 
Onze organisatie is al jaren aangesloten bij deze Europese koepel. In het verleden namen we reeds 
verscheidene malen deel aan hun jaarlijkse algemene vergadering en congres waarvan we heel wat 
informatie, ideeën en nuttige contacten meebrachten naar Vlaams-Brabant. 
 
Vorig jaren lukte het ons niet om aanwezig te zijn op het jaarlijkse congres. In 2020 en 2021 werden de 
(fysieke) conferenties door de Covid-19-pandemie afgelast. Het is nog niet duidelijk of de conferentie dit 
jaar plaatsvindt, maar als dat het geval zou zijn,  willen we opnieuw deelnemen en verdere contacten 
leggen met de andere SOGI-organisaties en vrijwilligers in Europa. Daarom bekijken we, zodra er meer 
nieuws is over de editie van 2022, welke afvaardiging van het Dagelijks Bestuur uitgestuurd kan worden.  
 

Wereld-Aidsdag  
Ondanks het feit dat het al veelvuldig in de actualiteit is gekomen en dat hieronder al meerdere projecten 
werden uitgewerkt, blijft het één van de kerntaken van UniQue om hierrond te werken. De afgelopen jaren 
hebben we met verschillende partners (UZ Leuven en Sensoa) de verschillende facetten van de 
bescherming, diagnosestelling en opvolging uitgewerkt. Het opstellen van acties rond veilig vrijen en de 
ondersteuning van de mensen met HIV zorgt voor de aanvaarding van deze doelgroep in onze 
maatschappij. HIV in al zijn facetten wordt nog steeds aanzien als een zaak van mannen die (ook) seks 
hebben met mannen, ondanks het feit dat onderzoeken en studies hebben aangetoond dat de realiteit 
complexer is en het ook om andere doelgroepen gaat. 
 
HIV-preventie gaat hand in hand met andere initiatieven die de laatste jaren werden uitgevoerd door onze 
partners. Daarom is het belangrijk dat onze vereniging meewerkt aan acties rond PREP en PEPen dat wij 
daarbij een actieve rol blijven spelen. We steunen daarbij op een tweede belangrijke pijler van ons 
beleidsplan: het kenniscentrum. Wij zijn er in de eerste plaats om mensen op te vangen en te begeleiden 
in de goede richting zodanig dat zij die met vragen zitten hun antwoorden op de juiste plaats vinden.
  
De werkgroep Take Care heeft altijd hard ingezet op acties rond veilig vrijen. Voorkomen is immers beter 
dan genezen. Ook in 2022 zal die focus gehandhaafd blijven. Op 1 december staan we daar op 
Wereldaidsdag speciaal bij stil. Net zoals de vorige jaren, werkt de werkgroep Take Care een actie uit om 
leven met HIV onder de aandacht te brengen. 
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Acties aangesloten verenigingen 
De opdrachten die onze organisatie meekrijgt van het departement Gelijke Kansen van de Vlaamse 
Gemeenschap, vormen een zware werklast voor onze vrijwilligers. Daarnaast stellen we vast dat heel veel 
van de bij ons aangesloten verenigingen nu al activiteiten en acties organiseren die voldoen aan de 
actiepunten in de doelstellingen aan de regenbooghuizen opgelegd worden. 
 
Om onze draagkracht, draagvlak en impact te vergroten, willen we met onze verenigingen bekijken of we 
die activiteiten/acties samen kunnen realiseren. Concreet betekent dat dat de verenigingen de 
acties/activiteiten organiseren, en dat Regenbooghuis UniQue hen inhoudelijk en/of financieel 
ondersteunt. 
 

Procedure 
Verenigingen die voor bepaalde activiteiten of acties ondersteuning wensen, kunnen dat kenbaar maken 
aan het Bureau, dat aftoetst of de geplande actie of activiteit aansluiting vindt bij een doelstelling van 
Gelijke Kansen Vlaanderen die nog gerealiseerd dient te worden. 
 
Als dat het geval is, bekijkt het Dagelijks Bestuur, eventueel met de coördinator van de Werkgroep die 
verantwoordelijk is voor die doelstelling, de mogelijkheden voor ondersteuning, en koppelt dat terug naar 
de aangesloten vereniging. Die vermeldt in alle communicatie Regenbooghuis UniQue als partner bij het 
uitwerken van de activiteit/actie. 
 


