Samenvatting project ‘Aan tafel!’
Vluchtelingen in Nederland die zich identificeren als LHBT zijn kwetsbaar: ze staan vaker dan andere
vluchtelingen bloot aan sociale isolatie, stigma, uitsluiting en zelfs fysiek geweld. Een veilige plek of
een veilig gevoel is voor deze groep vluchtelingen dus niet altijd vanzelfsprekend. Maar LHBT
vluchtelingen kunnen ook veerkrachtig zijn. Een potentiele bron van die veerkracht is de LHBT
gemeenschap. Net als voor niet-vluchteling LHBT’ers biedt een gemeenschap herkenning,
wederkerigheid en geborgenheid, is het een voedingsbodem voor vriendschappen en relaties, en
geeft het toegang tot lokale netwerken, gebruiken en kennis.
‘Aan tafel!’ is een project van 6 maanden dat beoogt een uitwisseling tussen LHBT
vluchtelingen en Nederlandse LHBT’ers met diverse achtergronden tot stand te brengen. Tijdens het
project staan informele keukentafel ontmoetingen centraal. Nederlandse LHBT’ers nodigen LHBT
vluchtelingen uit voor een gezamenlijk diner, binnen-of buitenshuis. Het primaire doel hierbij is om
een deur te openen naar de LHBT gemeenschap van een bepaalde stad of regio, met als secundair
doel vluchtelingen meer kennis te verschaffen over de LHBT-specifieke dienstverlening
(gezondheidszorg, juridische dienstverlening, steunpunten, etc.).
Tijdens ‘Aan tafel’ worden er minimaal 10 diner ontmoetingen tussen LHBT vluchtelingen en
Nederlandse LHBT’ers georganiseerd. De ontmoetingen worden gecoördineerd door een
projectcoördinator die Nederlandse en vluchtelingen LHBT’ers aan elkaar koppelt. Voor zowel
vluchteling als Nederlandse deelnemers aan het project ‘Aan tafel!’ wordt een voorbereidend
startpakket ontwikkeld in de vorm van een informatiepakket. De inhoud van de pakketten wordt
ontwikkeld samen met de doelgroepen en in de taal van de doelgroep. In het kader van de borging
van het project zal een uiteindelijke versie van de startpakketten in digitale vorm breed beschikbaar
worden. Verwacht wordt dat na afloop van de officiële looptijd het project zichzelf in stand houdt
door actieve participatie van de LHBT gemeenschap. De diner ontmoetingen worden geëvalueerd
door een onderzoeker aan de hand van gesprekken met projectdeelnemers. Doel van de evaluatie is
verder inzicht krijgen in de behoeftes en knelpunten voor beide groepen, en het verder ontwikkelen
van het informatiemateriaal tot een definitieve vorm. De resultaten van de evaluatie zullen worden
gerapporteerd in een verslag. Dit verslag zal worden gepresenteerd en aangeboden aan de
projectdeelnemers, klankbordgroep en overige geïnteresseerden tijdens een open eindbijeenkomst,
georganiseerd door de projectcoördinator en de projectgroep.

