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Abstract

Dit artikel doet verslag van exploratief onderzoek naar de doelen en

activiteiten van Nederlandse LHBT-werknemersnetwerken en naar wat ac-

tieve leden binnen deze netwerken motiveert. Bovendien wordt onderzocht

in hoeverre we van deze netwerken kunnen leren hoe burgers praktisch vorm

kunnen geven aan zowel neorepublikeins als seksueel burgerschap. Op basis

van interviews met leidende personen binnen de netwerken wordt geconclu-

deerd dat de LHBT-netwerken invulling geven aan neorepublikeins bur-

gerschap door op uiteenlopende manieren ongelijke expressiemogelijkhe-

den en ongelijke behandeling van LHBT te agenderen en terug te dringen.

Door op verschillende wijzen drempels voor gelijkwaardige deelname van

LHBT aan het sociale verkeer weg te nemen, tonen LHBT-netwerken tevens

hoe op de werkplek seksueel burgerschap kan worden bevorderd. Ten slotte

blijkt dat de respondenten steeds actief werden in de LHBT-netwerken nadat

zich hiertoe onverwachts een mogelijkheid aandiende en dat zij worden

gemotiveerd door het streven naar seksueel burgerschap.

Keywords: sexual citizenship, neorepublican citizenship, Netherlands, employee

networks, LGBT, workplace activism, heteronormativity

Even thirty years or so ago, no one would have said, for example, ‘I am gay/

lesbian’, or ‘sado-masochist’, or ‘transgendered’, or ‘queer’, or anything like that as
a defining characteristic of personhood and of social involvement and presence.

Today, at least in the metropolitan heartlands of Western societies, it is common-

place for many previously marginalized people – those belonging to sexual
minorities – to define themselves both in terms of personal and collective identities
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by their sexual attributes, and to claim recognition, rights and respect as a con-

sequence (Weeks, 1998, p. 36)

Verschillende burgerschapsonderzoekers (e.g. Kymlicka & Norman, 1994;
Plummer, 2005; Van Gunsteren, 1998; Weeks, 1998) hebben vastgesteld dat
hedendaagse Westerse samenlevingen worden gekenmerkt door grote di-
versiteit. Het gaat dan om diversiteit in etniciteit, nationaliteit en religie,
maar ook – en daar gaat de aandacht naar uit in dit artikel – om verschil in
termen van gender en seksualiteit. Deze diversiteit brengt ongelijkheden
en conflicten aan het licht. Hoe kunnen we daarmee omgaan? Op verschil-
lende niveaus zetten burgers zich in voor een bevredigende omgang met
zulke conflicten en ongelijkheden, onder andere via de formele politiek en
het maatschappelijk middenveld. Ook op de werkplek komen burgers in
actie, bijvoorbeeld via LHBT-specifieke１ werknemersnetwerken. Voor deze
laatste vorm van actief burgerschap is in de academische literatuur, en
zeker de Nederlandse２, nog weinig aandacht.

In dit artikel doe ik verslag van in 2010 uitgevoerd exploratief onderzoek
naar enkele Nederlandse LHBT-werknemersnetwerken. Op basis van inter-
views met leiders binnen die netwerken, bied ik een overzicht van de
doelen die vanuit deze netwerken worden nagestreefd en de activiteiten
die worden ontplooid. Bovendien kijk ik naar de drijfveren van de respon-
denten om zich actief in te zetten voor hun netwerk. Ik reflecteer op deze
bevindingen vanuit een burgerschapsperspectief. Ten eerste bekijk ik in
hoeverre het actief burgerschap dat wordt ontplooid vanuit de netwerken
als voorbeeld kan dienen voor de praktische invulling van een type burger-
schap – neorepublikeins burgerschap – waaraan hedendaagse pluriforme
samenlevingen volgens Herman van Gunsteren (1998) bij uitstek behoefte
hebben. Ten tweede beschouw ik in hoeverre deze netwerken ons iets
kunnen leren over hoe op de werkvloer vorm kan worden gegeven aan
seksueel burgerschap voor LHBT. Ten derde bespreek ik wat de responden-
ten beweegt om zich in te zetten voor hun netwerk en de implicaties die
dat heeft voor het betrekken van andere burgers bij deze en soortgelijke
initiatieven.

De opzet van dit artikel is als volgt. Na het introduceren van de burger-
schapsconcepten ‘neorepublikeins burgerschap’ en ‘seksueel burgerschap’,
bespreek ik de maatschappelijke context waarmee roze netwerken te
maken hebben: de positie van LHBT in de Nederlandse samenleving en
specifiek op Nederlandse werkvloeren. Vervolgens komen de methoden en
bevindingen van het onderzoek naar de Nederlandse LHBT-netwerken aan
bod en bespreek ik hoe die bevindingen zich verhouden tot ander onder-
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zoek naar roze netwerken en tot burgerschapstheorie. Ten slotte bied ik op
basis van sociale bewegingstheorie kort een eerste duiding van de onder-
zochte LHBT-netwerken.

Neorepublikeins burgerschap

Discussies over burgerschap zijn discussies over rechten en plichten. Het
eerste betreft de status van burgerschap: wat mag iemand van de gemeen-
schap verwachten? Het tweede betreft wenselijk gedrag van burgers: hoe
zou een verantwoordelijk burger zich moeten gedragen? (Kymlicka & Nor-
man, 1994). Van Gunsteren’s neorepublikeinse burgerschapstheorie richt
zich vooral op die tweede vraag. Volgens Van Gunsteren schieten de pro-
minente burgerschapstheorieën tekort. Zo veronderstellen de liberale en
de communitaristische burgerschapstheorieën omstandigheden die niet
langer bestaan, zoals een gedeeld begrip van verantwoordelijk gedrag of
een situatie waarin mensen ervaren van nature tot een gemeenschap te
behoren. De kritiek van Van Gunsteren op een derde prominente burger-
schapstheorie – de republikeinse – is onder andere dat het teveel aandacht
heeft voor militaire deugden, en bijvoorbeeld te weinig voor ‘the softer
aspects and fulfillments of private life. Republican virtues are unilaterally
masculine’. Bovendien is binnen dit perspectief weinig waardering voor de
karakteristieke waarden en de diversiteit van andere gemeenschappen dan
de publieke gemeenschap (Van Gunsteren, 1998, pp. 16-21).

Als antwoord op de tekortkomingen van deze theorieën, formuleert Van
Gunsteren een neorepublikeinse burgerschapstheorie die beter past bij de
grote diversiteit aan gemeenschappen en identiteiten in hedendaagse sa-
menlevingen. Waar volgens Van Gunsteren identiteiten, percepties en
voorkeuren eerder vooral werden vormgegeven door de positie die mensen
innamen in termen van nationaliteit, religiositeit en arbeid, construeren
individuen nu gemengde identiteiten op basis van allerlei verschillende
bindingen. De ondoorzichtige groei van identiteiten die hiervan het gevolg
is, maakt het onmogelijk om de samenleving van bovenaf te besturen. Dit
maakt dat het organiseren van pluraliteit in een lotsgemeenschap door
burgers onderling de belangrijkste eis is die aan burgers mag worden ge-
steld. Voor Van Gunsteren (1998, p. 26) strekt deze lotsgemeenschap zich
expliciet uit tot de werkplek: ‘[w]hen individuals are so situated that they
cannot avoid bumping into each other without giving up their ways of life
and work, when they have to deal somehow with difference, we speak of a
community of fate’. In dit publieke domein van ‘life and work’ zijn burgers
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‘responsible for directing the construction of plurality toward an outcome
that instead of simply ignoring or suppressing their real differences, con-
firms and asserts the identities of all participants as equal citizens’ (Van
Gunsteren, 1998, pp. 40-41).

Hoewel een dergelijke burgerschapstheorie passend lijkt in een context
van grote diversiteit, is literatuur erover schaars (Vega, 2010, p. 268) en
abstract (Van Gunsteren, 1996, 1998, 2009). Het ontbreekt aan empirische
studies naar de kern van Van Gunsteren’s burgerschapstheorie: de uitoefe-
ning van neorepublikeins burgerschap. Hoe kan die er in de praktijk uit
zien? Hoe kunnen burgers vorm geven aan de omgang met verschillende
morele overtuigingen en leefstijlen, aan de uitwisseling van perspectieven
en aan het bekritiseren van traditionele vanzelfsprekendheden, teneinde
verschillen zo te organiseren dat iedereen een gerespecteerde plek en stem
heeft? (Van Gunsteren, 1996).

Seksueel burgerschap

De andere kant van het burgerschapsdebat betreft de status van burger-
schap. De burgerschapsstatus bezitten betekent volwaardig en gelijkwaar-
dig lid zijn van een gemeenschap. In 1949 typeert T.H. Marshall de drie
typen burgerschapsrechten die burgers achtereenvolgens hebben verwor-
ven: civiele rechten, politieke rechten en sociale rechten. Hij begrijpt die
ontwikkeling van de burgerschapsstatus als een uiting van ‘an urge toward
a fuller measure of equality, an enrichment of the stuff of which the status
is made and an increase in the number of those on whom the status is
bestowed’ (Marshall, 1965, p. 92). Burgerschap is zelfs ‘a principle of equali-
ty’ (Marshall, 1965, p. 95), gericht op de volwaardige deelname van alle
leden van de samenleving aan het gemeenschapsleven. De burgerschaps-
rechten hebben bovendien een integrerend effect: ze beëindigen uitsluiting
en creëren een gevoel onderdeel te zijn van een (nationale) gemeenschap
(Kymlicka & Norman, 1994; Marshall, 1965).

Toch voelen verschillende groepen mensen zich nog altijd onvolledig
ingesloten in het publieke leven. De basis hiervoor ligt vaak eerder in hun
socioculturele identiteit, dan in hun socio-economische status. Ervaringen
van onvolledige insluiting kunnen samenhangen met iemands religie of
etniciteit. Soms hebben ze te maken met iemands gender of seksualiteit
(Kymlicka & Norman, 1994).

Op die laatste twee aspecten richt het begrip ‘seksueel burgerschap’ de
aandacht. Jeffrey Weeks (1998) stelt dat veel voorheen gemarginaliseerde
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seksuele minderheden zich in de afgelopen decennia zijn gaan definiëren
op basis van hun seksuele kenmerken en daar vervolgens erkenning, rech-
ten en respect voor zijn gaan vragen. Zo is wat ooit vooral als privézaak
werd gedefinieerd – het seksuele – in de publieke sfeer gebracht: de sfeer
van burgerschap. Het begrip seksueel burgerschap vraagt aandacht voor de
manieren waarop seksuele en genderminderheden beperkingen ondervin-
den bij het volwaardig en gelijkwaardig participeren in het publieke leven.
De burgerschapsterminologie is op zijn plaats omdat het voor bewegingen
die strijden voor seksueel burgerschap draait om een ‘claim to inclusion, to
the acceptance of diversity, and a recognition of and respect for alternative
ways of being, to a broadening of the definition of belonging’ (Weeks, 1998,
p. 37). Waar bijvoorbeeld sociaal burgerschap draait om het beëindigen
van uitsluiting op basis van klasse en armoede, draait seksueel burgerschap
om het beëindigen van uitsluiting op basis van seksuele en genderidenti-
teit (Weeks, 1998). Centraal staat het bestrijden van iedere vorm van socia-
le uitsluiting van seksuele minderheden die hun politieke, sociale, culture-
le en economische participatie beperkt, om zo een publieke sfeer vorm te
geven die is geworteld in seksuele en genderdiversiteit (Hekma, 2010).
Soms zal dat middels het moderniseren van civiele, politieke en sociale
rechten kunnen, maar ook buiten die terreinen moet naar oplossingen
worden gezocht (Plummer, 2005).

Seksuele en genderdiversiteit op Nederlandse werkvloeren

De onderzochte netwerken richten zich op LHBT. Het is daarom van be-
lang oog te hebben voor de context waarin deze netwerken opereren,
namelijk de posities van LHBT op de werkplek. Omdat alledaagse ervarin-
gen van LHBT op het werk sterk samenhangen met de bredere maatschap-
pelijke acceptatie (Van der Klein, Tan, Duyvendak, & Witteveen, 2009),
bespreek ik ook die kort.

Onderzoek naar de maatschappelijke acceptatie van LHB toont voor-
waardelijke acceptatie. Enerzijds uiten Nederlanders overweldigende
steun voor de stelling dat LHB vrij moeten zijn hun leven te leiden zoals
zij dat willen. Anderzijds blijkt homoseksualiteit voor veel mensen alleen
acceptabel als LHB zich op bepaalde manieren gedragen. Zo worden LHB
geacht uit de kast te komen en zo van hun seksuele oriëntatie een publieke
zaak te maken. Tegelijkertijd moeten ze met die seksuele oriëntatie dis-
creet omgaan: LHB dienen niet teveel blijk te geven van hun seksuele
oriëntatie. Zeker in de publieke sfeer is heteroseksualiteit de norm. Boven-
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dien kunnen LHB op afkeuring rekenen als zij zich niet genderconform
gedragen (Buijs, Hekma, & Duyvendak, 2011; Duyvendak, Bos, Hekma,
Mans, & Tabarki, 2006; Hekma, Keuzenkamp, Bos, & Duyvendak, 2006;
Van Lisdonk & Kooiman, 2012).

Onderzoek dat zich specifiek richt op de werkplek, concludeert ‘dat het
werkklimaat in Nederland over het algemeen niet homopositief is’. (Van
der Klein et al., 2009, p. 9) LHB krijgen nog altijd te maken met negatieve
ervaringen. Het gaat daarbij vaak niet zozeer om flagrante discriminatie,
maar eerder om zogenaamde grappen, kwetsende scheldwoorden, verve-
lende vragen of negatieve reacties op genderdeviant gedrag (Hekma et al.,
2006; Kooiman & Keuzenkamp, 2012; Kuyper, 2013; Van der Klein et al.,
2009). Volgens Hekma et al. heerst in veel werkomgevingen een geseksuali-
seerde sfeer die doorgaans ‘weinig ruimte voor homoseksuele expressie’
laat. Homoseksuele mannen en vrouwen lijken op hun beurt ‘angstvallig
te willen voorkomen dat ze als seksueel opdringerig worden ervaren. Ten
opzichte van heteromannen en -vrouwen lijken ze zich heel wat minder te
kunnen veroorloven dan omgekeerd’. (Hekma et al., 2006, p. 231) Zij kun-
nen daardoor ‘niet op gelijke wijze deelnemen aan de communicatie op de
werkvloer’ (Hekma et al., 2006, p. 240).

Veel biseksuele vrouwen (50%) en mannen (74%) houden hun seksuele
oriëntatie volledig stil op het werk. Dat geldt veel minder voor homosek-
suele vrouwen (2%) en mannen (12%) (Kuyper, 2013). Wel past een aan-
zienlijk deel van de homoseksuele vrouwen (25%) en mannen (28%) hun
gedrag aan op het werk, meestal door niet te vertellen over de partner, het
onderwerp homoseksualiteit te vermijden, of de discussie over vervelende
grappen over LHB niet aan te gaan (Kooiman & Keuzenkamp, 2012). Van
der Klein et al. (2009) constateren dat problemen rondom seksuele diver-
siteit vaak niet worden aangepakt. Leidinggevenden en signaalfunctiona-
rissen zijn doorgaans niet goed toegerust om de problemen te signaleren
en op te lossen, terwijl homoseksuele werknemers ‘op voorhand al zo wei-
nig vertrouwen in leidinggevenden en signaalfunctionarissen [hebben] dat
zij hun verhalen en ervaringen niet bij hen neerleggen’ (Van der Klein et al.,
2009, p. 31).

Naar de maatschappelijke acceptatie van transgender personen is veel
minder onderzoek gedaan. Recent onderzoek wijst erop dat een substanti-
eel deel van de bevolking zich afwijzend opstelt ten aanzien van trans-
gender personen (Keuzenkamp & Kuyper, 2013). Zowel überhaupt aange-
nomen worden voor een baan als het vinden van een werkplek waar men
zich prettig voelt, blijken dan ook problematisch voor veel transgender
personen. In een enquête onder transgender werknemers geeft maar liefst
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45% aan op het werk niet uit de kast te zijn. Eén op de vijf werknemers die
conform hun genderidentiteit leven geeft aan daar in het voorgaande jaar
negatieve reacties op te hebben ontvangen (Keuzenkamp, 2012; Vennix,
2010).

Methode

Om te onderzoeken hoe LHBT-netwerken zich binnen deze context op-
stellen, heb ik actieve leden van vijf LHBT-werknemersnetwerken geïnter-
viewd. De netwerken heb ik gevonden door eerst via Google, de websites
van vakbonden en het COC zoveel mogelijk Nederlandse roze werkne-
mersnetwerken te identificeren. Om geen onnodig eenzijdig beeld van de
netwerken te krijgen, heb ik hieruit netwerken van organisaties uit ver-
schillende sectoren geselecteerd. Bovendien heb ik een balans gezocht
tussen publieke en commerciële organisaties. Twee netwerken zijn verbon-
den aan publieke organisaties (De Nederlandsche Bank, de Amsterdamse
politie) en twee aan commerciële organisaties (ABN AMRO, Phillips). Het
vijfde netwerk is verbonden aan de Nederlandse Spoorwegen, die een tus-
senpositie lijkt in te nemen: dit is een commerciële organisatie met een
geschiedenis als publieke organisatie, die nog altijd volledig in handen is
van de Nederlandse staat. Vanwege praktische beperkingen heb ik ervoor
gekozen netwerken te selecteren waarvan de leiding overwegend is geves-
tigd in Amsterdam. Het is aannemelijk dat de omgang met seksuele en
genderdiversiteit in Amsterdam verschilt van die in andere delen van Ne-
derland en dat dit wordt gereflecteerd in de resultaten. Vanwege het ge-
bruik van een convenience sample en de beperkte omvang van de steek-
proef hebben de bevindingen dan ook vooral exploratieve waarde en kun-
nen ze niet worden gegeneraliseerd (Bryman, 2004, p. 100). Wel bieden de
interviews enig inzicht in de vraag waartoe in een Nederlandse context
LHBT-werknemersnetwerken bestaan en hoe deze trachten hun doelen te
realiseren.

Na selectie van de netwerken heb ik deze benaderd via een e-mail
waarin ik mijn onderzoek uiteenzette en vroeg om een interview met een
van de actieve leden. In alle gevallen bleek dit mogelijk. Ik sprak steeds een
leidend persoon binnen het netwerk: in vier gevallen betekende dit dat de
respondent deel uitmaakt van een min of meer geformaliseerd bestuur of
stuurgroep. In één geval ging het om één van de twee oprichters en ‘trek-
kers’ van het netwerk. Door leiders binnen de netwerken te spreken, was
het mogelijk om een relatief compleet overzicht te verkrijgen van de doe-
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len en activiteiten van de netwerken. Bovendien was het hierdoor mogelijk
inzicht te verwerven in de motivaties van zeer actieve burgers. De semi-
gestructureerde interviews duurden tussen de vijftig en negentig minuten
(Bryman, 2004, pp. 320-323). Met behulp van de ATLAS.ti-software heb ik
de data thematisch geclusterd en vervolgens geanalyseerd.

Vijf roze netwerken

Ten tijde van de interviews bleken sommige netwerken pas zeer recentelijk
te zijn ontstaan, terwijl andere al een langere geschiedenis hadden. Zo
liggen de wortels van het aan ABN AMRO verbonden Gay Bankers Network
en het Amsterdamse politienetwerk Roze in Blauw in de jaren negentig. De
andere drie netwerken waren veel recenter opgericht: zowel GayNB (ver-
bonden aan De Nederlandsche Bank) als Philips Pride zijn opgericht in
2007, terwijl Trainbow (Nederlandse Spoorwegen) pas sinds 2009 bestaat.
Vier van de vijf netwerken zijn opgericht door LHBT-werknemers zelf. Eén
netwerk is geïnitieerd door de diversiteitsmedewerkster van de afdeling
Human Resources.

De doelgroepen van de netwerken verschillen. Philips Pride en het Gay
Bankers Network richten zich op de LHBT-werknemers in hun bedrijf, ter-
wijl Trainbow en GayNB hun activiteiten expliciet richten op alle werkne-
mers in respectievelijk hun branche en hun organisatie, of het nu LHBT
zijn of niet. De doelgroep van Roze in Blauw zijn expliciet alle werknemers
en burgers.

Het aantal personen dat zich heeft verbonden aan het netwerk – vaak
door zich in te schrijven voor de nieuwsbrief – varieert van 20-25 tot 180.
Bij drie netwerken hebben rond de honderd personen zich aangesloten.
Vier respondenten merkten op dat ze hun ledental aan de lage kant von-
den. Het beschikbare vergelijkingsmateriaal wijst erop dat dit wel meevalt.
Eind jaren negentig bestonden de LHB-netwerken van Amerikaanse Fortu-
ne 1000-bedrijven gemiddeld uit 142 leden (Raeburn, 2004).

Doelen

In haar studie van Amerikaanse LHB-netwerken, stelt Nicole Raeburn
(2004) vast dat deze netwerken doorgaans in ieder geval vier doelen na-
streven. In deze paragraaf bespreek ik aan de hand van haar categorisering
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de doelen van de Nederlandse netwerken. Dit biedt tevens inzicht in de
mate waarin die verschillen van de doelen van de Amerikaanse netwerken.

Het eerste doel dat Raeburn onderscheidt is het bieden van ondersteu-
ning en van mogelijkheden elkaar te ontmoeten en te netwerken. Dit bleek
ook binnen de Nederlandse netwerken belangrijk. Slechts in één interview
kwam de ontmoetings- en netwerkfunctie niet aan de orde. Raeburn’s
tweede doel – het verkrijgen van officiële erkenning vanuit de organisatie
– was reeds door alle Nederlandse netwerken bereikt.

Ten derde streefden de Amerikaanse netwerken doorgaans naar het
onderwijzen van werknemers ten aanzien van aan seksuele oriëntatie ge-
relateerde onderwerpen. In drie interviews kwam naar voren dat netwer-
ken een rol willen spelen in het adviseren van niet-LHBT-werknemers
rondom de omgang met seksuele en genderdiversiteit. Bovendien streven
alle vijf Nederlandse netwerken, vaak middels zichtbaarheid, naar het creë-
ren van bewustzijn van seksuele en genderdiversiteit binnen de organisa-
tie. Dit moet bijdragen aan een werkklimaat waarin LHBT-werknemers het
gevoel hebben dat ze hun seksuele of genderidentiteit veilig kunnen uiten.

Het vierde, sterk gerelateerde, doel dat volgens Raeburn typisch is voor
Amerikaanse roze netwerken is het tot stand brengen van beleid en prak-
tijken die inclusief zijn naar homoseksuele mannen en vrouwen. Het gaat
dan bijvoorbeeld om antidiscriminatiebeleid, diversiteitstrainingen en de
verstrekking van voordelen aan samenwonende partners. Enkel diversi-
teitstrainingen kwamen bij de Nederlandse respondenten aan de orde.
Eén netwerk geeft al sensitiviteitstrainingen over seksuele diversiteit aan
de hogere managementlagen en heeft – zonder succes - geprobeerd zulke
trainingen te laten aanbieden aan andere collega’s. Een ander netwerk
probeert het onderwerp seksuele diversiteit in de managementtrainingen
geïntegreerd te krijgen.

Een laatste – minder wijdverspreid – doel dat Raeburn onderscheidt is
het aanmoedigen van de werkgever om te doneren aan organisaties of
evenementen binnen de LHB-gemeenschap en/of het specifiek richten
van de marketing op die gemeenschap. In dit verband is opvallend dat
alle respondenten er waarde aan hechten dat hun werkgever zich extern
profileert als LHBT-vriendelijk, bijvoorbeeld door deel te nemen aan de
Gay Pride parade. In vier van de interviews werd benoemd dat dit belang-
rijk is om potentiële LHBT-werknemers te overtuigen bij de organisatie te
solliciteren. De werknemers van de twee commerciële organisaties vinden
dit belangrijk omdat zo in een krappe arbeidsmarkt zoveel mogelijk talent
aan wordt getrokken. De werknemers van de twee publieke organisaties
benadrukken dat hun organisatie de samenstelling van de bevolking moet
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reflecteren. Bovendien werd in twee interviews naar voren gebracht dat
het belangrijk is werknemers met verschillende achtergronden aan te trek-
ken omdat diverse organisaties betere resultaten behalen. Een laatst argu-
ment voor het extern profileren als LHBT-vriendelijk is dat LHBT-werk-
nemers zich daardoor trots op het bedrijf voelen en andersom trots vanuit
het bedrijf voelen. Dat laatste zou bijdragen aan een veiligere werkomge-
ving.

Naast het in de markt zetten van de eigen organisatie als aantrekkelijke
werkgever voor potentiële LHBT-werknemers, presenteren twee netwer-
ken ook het ‘verkopen’ van hun producten of diensten als doel. Voor een
netwerk betekent dit enerzijds het opmerken dat bepaalde producten in-
teressant kunnen zijn voor de ‘homomarkt’ en anderzijds het testen in
hoeverre homoseksuelen uit het netwerk bepaalde producten interessant
vinden. Voor het politienetwerk betekent het een goed contact met de
diverse LHBT-gemeenschappen om ze te informeren over wat de politie
voor hen doet en om LHBT te laten weten dat, indien mensen een drempel
voelen om naar de politie te stappen, er een roze netwerk is waar ze ook
terecht kunnen.

Het vergroten van het ledental komt ook in verschillende interviews als
doel aan de orde. Ten slotte is een belangrijke zelfstandig doel van Roze in
Blauw het vergroten van de veiligheid en de leefbaarheid voor de LHBT-
gemeenschap in Amsterdam.

Activiteiten

De netwerken ontplooien een dusdanig breed scala aan activiteiten dat het
hier aan de ruimte ontbreekt ze stuk voor stuk te bespreken. Veel van de
activiteiten dienen meer dan één van de beschreven doelen. Aan de hand
van een onderverdeling in vier basale categorieën zal ik hier een overzicht
van de ontplooide activiteiten schetsen.

Het eerste type activiteiten betreft diensten aan werknemers. Soms zijn
die specifiek gericht op LHBT-werknemers en soms op alle werknemers.
Het gaat dan bijvoorbeeld om het organiseren van borrels, lezingen, of de
mogelijkheid eens mee te doen aan een training van een LHB-zwemclub,
of om het onderhouden van een intranetpagina en het verspreiden van
nieuwsbrieven waarin leden op de hoogte worden houden van LHBT-ge-
relateerde activiteiten.

Een tweede type activiteiten betreft het gericht aanpakken van proble-
men rondom seksuele en genderdiversiteit. Dat gaat bijvoorbeeld om het
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organiseren van een lunchbijeenkomst om lastige ‘ongeschreven regels’
binnen het bedrijf te bespreken, om het geven van voorlichtingen en
workshops rondom de omgang met seksuele en genderdiversiteit en om
het aanstellen van contactpersonen binnen de organisatie. Ook worden
vanuit netwerken problemen onder de aandacht van vertrouwenspersonen
gebracht en bieden verschillende netwerken hulp of bemiddeling aan
werknemers die problemen ervaren rondom hun seksuele of genderidenti-
teit.

Ten derde richten sommige activiteiten zich op het zichtbaar maken
van LHBT-werknemers, zowel binnen het bedrijf als daarbuiten. Intern
gebeurt dit bijvoorbeeld middels eigen evenementen, door zichtbaar te
zijn op andere bijeenkomsten en door te zorgen dat het netwerk regel-
matig aan bod komt in de interne communicatie. Door soms de media te
zoeken en op verschillende wijzen zichtbaar aanwezig te zijn op roze
evenementen zoals de Amsterdamse Canal Parade, Roze Zaterdag en de
Nationale Dodenherdenking op het Homomonument maken de netwer-
ken hun LHBT-werknemers zowel binnen als buiten de organisatie zicht-
baar. Eén netwerk werkte specifiek aan het ontwikkelen van een business
case om een ‘gay-gerichte’ marketingcampagne op te zetten.

Een vierde type activiteiten is specifiek voor het zeer actieve politienet-
werk Roze in Blauw en betreft het vergroten van de veiligheid en de leef-
baarheid voor LHBT. Hiertoe wordt een groot aantal activiteiten onderno-
men. Ten eerste gaat het om typische politietaken als het assisteren bij
recherchetaken in zaken waaraan een LHBT-aspect zit en het monitoren
van zowel het aantal incidenten waaraan een LHBT-aspect zit, als de af-
handeling van die incidenten. Ten tweede worden nationaal en internatio-
naal ervaringen uitgewisseld met andere roze politienetwerken. Ten derde
neemt het netwerk binnen de Amsterdamse politieorganisatie deel aan
overleggen met andere netwerken en functioneert het netwerk als aan-
spreekpunt en vraagbaak rondom roze thema’s. Ten vierde richten activi-
teiten zich op het roze maatschappelijk middenveld, door het geven van
voorlichtingen en deelname aan debatten. Bovendien vinden regelmatig
overleggen plaats met het COC, het Meldpunt Discriminatie en de organi-
satie van de Amsterdamse Gay Pride. Ten slotte richten sommige activitei-
ten zich directer op de Amsterdamse LHBT-bevolking. Zo heeft Roze in
Blauw een telefoonnummer en e-mailadres waar LHBT laagdrempelig te-
recht kunnen, heeft het contactpersonen bij verschillende LHBT-gemeen-
schappen, verspreidt het voorafgaand aan roze evenementen posters en
flyers met informatie voor LHBT-personen, is men zichtbaar aanwezig op
zulke evenementen, stelt men adviezen op ten aanzien van veilig internet-
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daten en zoekt men contact met organisaties en media voor lesbische
vrouwen om hun aangiftebereidheid te vergroten.

Motivaties

In de activiteiten gaat veel werk en tijd zitten. Tijd die netwerkleden
meestal zelf binnen of buiten werktijd moeten vinden. Wat motiveert ze
om dat te doen? In dit kader heb ik de netwerkleden gevraagd hoe ze
betrokken zijn geraakt bij hun roze netwerk. Alle respondenten presente-
ren hun beslissing om in eerste instantie actief te worden als het resultaat
van een mogelijkheid die zich plotseling aandiende. In twee gevallen werd
een respondent gevraagd om actief te worden. Een andere respondent
informeerde enthousiast naar wat hij kon doen, nadat iemand hem op de
hoogte bracht van het bestaan van het netwerk. Weer een andere defini-
eert zichzelf als ‘eigenlijk niet zo’n actieve homo’. Toen zich echter een
bestuurscrisis aandiende in het netwerk, heeft hij zich aangemeld omdat
hij het belangrijk vindt dat er een LHBT-netwerk bestaat. Zelfs de enige
oprichter van een netwerk gaf aan nooit duidelijke plannen te hebben
gehad. Er ontstond echter een unieke mogelijkheid toen zijn werkgever
een diversiteits-dag organiseerde.

Toch hebben de respondenten wel degelijk diepgevoelde motivaties.
Soms spelen meerdere motivaties een rol. Vier respondenten geven aan
actief te zijn omdat ze het belangrijk vinden een prettigere en veiligere
werkplek voor LHBT-werknemers tot stand te brengen. Twee responden-
ten willen zich inzetten voor de LHBT-gemeenschap, hoewel dit verschil-
lende dingen kan betekenen. Voor één persoon betekent dit het creëren
van mogelijkheden elkaar te ontmoeten. Om dit uit te leggen refereert hij
aan zijn eigen coming-out als homoman:

In het begin voel je je zo eenzaam, alsof je de enige bent die homo is. En ik had

toen helemaal niet zo’n omgeving waarin ik heel makkelijk kon praten en

homo’s kon ontmoeten. [ . . .] Het is gewoon prettig dat je met mensen bent

waarbij je niet iedere keer alles hoeft uit te leggen over het leven dat je leidt, en

dat merk ik zelfs bij [roze netwerk] [ . . . ] En dat vind ik wel leuk als je daarin een

rol kunt spelen, om daarin een verbindende factor te kunnen zijn.

Voor het lid van het politienetwerk betekent ‘zich inzetten voor de LHBT-
gemeenschap’ dat hij Amsterdam veiliger en leefbaarder maakt voor LHBT.
Deze motivatie is ook te classificeren als de ambitie om de samenleving
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een prettigere plek voor LHBT te maken. Dit is ook wat een respondent uit
een commerciële organisatie drijft:

Je kunt een catalyst of change zijn door in zo’n bedrijf zo’n netwerk neer te

zetten. Het klinkt heel idealistisch en dat is het natuurlijk ook, maar ik geloof

echt als wij binnen [ons bedrijf] een homonetwerk laten zien dat leeft, dat

geaccepteerd wordt, waarbij [ons bedrijf] ook uitstraalt ‘we zijn trots op onze

homomedewerkers’, dat jij als medewerker in China, Indonesië of Maleisië daar

steun uit kunt halen als je als homo in de kast zit. [Niet alleen binnen het

bedrijf, maar] zelfs in de hele maatschappij, in de wereld. Ik denk echt dat

corporate citizenship ook is dat je als bedrijf zegt: hier sta ik voor.

Ten slotte gaf één respondent aan dat hij het simpelweg leuk vindt dingen
te organiseren.

Discussie

Het onderzoek naar Nederlandse LHBT-werknemersnetwerken is zeer be-
perkt, maar naar netwerken in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde
staten is al meer onderzoek gedaan. Deze verkenning van Nederlandse
netwerken biedt de mogelijkheid tot een eerste vergelijking met de litera-
tuur over Angelsaksische LHBT-netwerken.

Zoals eerder besproken heeft Raeburn (2004) de doelen van Ameri-
kaanse LHB-netwerken geïnventariseerd. Die doelen komen deels overeen
met die van de Nederlandse netwerken, maar er blijken ook verschillen te
zijn. Zo is officiële erkenning door de werkgever in de onderzochte Neder-
landse gevallen reeds verkregen, waardoor dit in geen van de interviews
werd genoemd als doel. De totstandkoming van mijn steekproef speelt
hierbij waarschijnlijk een rol: niet-erkende netwerken zijn met de door
mij gehanteerde methode moeilijker te vinden. Ook zaken als antidiscri-
minatiebeleid en het verstrekken van voordelen aan samenwonende part-
ners zijn in de interviews niet genoemd. Dit komt wellicht doordat de
juridische context waarin de Nederlandse netwerken anno 2010 opereren
meer LHBT-inclusief is dan die waarmee de Amerikaanse netwerken eind
jaren negentig te maken hadden.

Volgens Githens en Aragon (2009) verschillen roze netwerken in de
mate waarin ze sociale verandering of het vergroten van de effectiviteit
van de werkgever benadrukken. Hoewel dit laatste in vier van de vijf inter-
views aan de orde kwam, ligt de nadruk in de doelen van de onderzochte
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netwerken op sociale verandering, met name op het terugdringen van on-
gelijke expressiemogelijkheden en behandeling van LHBT op de werkvloer.

Colgan en McKearny (2012) hebben in kaart gebracht welke activiteiten
typerend zijn voor Britse LHBT-netwerken. De beschreven activiteiten
komen ook aan de orde in de interviews over de Nederlandse netwerken.
Opvallend is dat alle Nederlandse netwerken met hun werkgever deelne-
men aan Gay Pride parades, terwijl Colgan en McKearny deze activiteit
niet noemen. Of dit betekent dat er in dat opzicht verschillen zijn tussen
Nederland en het Verenigd Koninkrijk valt op basis van de beperkte steek-
proef in deze verkenning echter niet te zeggen.

Als we ten slotte kijken naar de motivaties van de Nederlandse respon-
denten om actief te zijn in een roze netwerk, dan zien we dat die minder
gevarieerd zijn dan wat Githens en Aragon (2009) in de literatuur vonden.
Wellicht speelt daarbij mee dat het hier besproken onderzoek zich enkel
richt op de leiders van de netwerken. Persoonlijke redenen – zoals het
vergroten van de eigenwaarde of het zoeken naar eerlijkheid en openheid
in het werkleven – en professionele redenen – zoals het opbouwen van
werkrelaties met collega’s – zijn door hen niet genoemd. De Nederlandse
respondenten worden hoofdzakelijk gedreven door het derde type motiva-
tie: een verlangen naar sociale verandering.

In dit onderzoek zijn de roze netwerken benaderd als burgerschapsini-
tiatieven. Kunnen we, in een tijd van grote diversiteit, van deze actieve
burgers leren hoe we invulling kunnen geven aan zowel neorepublikeins
als seksueel burgerschap? Dit exploratieve onderzoek wijst daar wel op.
Welke algemene lessen vallen er dan te trekken uit dit onderzoek ten
aanzien van de vraag hoe bijvoorbeeld neorepublikeins burgerschap kan
worden ingevuld?

Van Gunsteren (1998, p. 34) stelt dat mensen zich als neorepublikeinse
burgers gedragen ‘whenever they organize plurality in a community of
fate’. Bovendien zijn burgers verantwoordelijk ‘for directing the construc-
tion of plurality toward an outcome that instead of simply ignoring or
suppressing their real differences, confirms and asserts the identities of all
participants as equal citizens’ (Van Gunsteren, 1998, pp. 40-41). In een
context waarin minder ruimte is voor homoseksuele en genderdeviante
uitingen dan voor heteroseksuele en genderconforme, laten de LHBT-net-
werken zien hoe in concrete situaties vorm kan worden gegeven aan ne-
orepublikeins burgerschap. De doelen en activiteiten van de roze netwer-
ken kunnen dan ook worden benaderd als een invulling van de abstracte
burgerschapstheorie van Van Gunsteren. In algemene termen richten veel
van de doelen en activiteiten zich op het agenderen en terugdringen van
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ongelijke expressiemogelijkheden en behandeling in het sociale verkeer.
Hiertoe richten de netwerken zich zowel op de achtergestelde minderhe-
den als op de meerderheid. Het streven is enerzijds de meerderheid bewust
te maken van de bestaande diversiteit en een norm van inclusiviteit te
bewerkstelligen. Hiertoe wordt de zichtbaarheid van minderheden ver-
groot (binnen en buiten de eigen organisatie, met steun of tenminste goed-
keuring van die organisatie) en worden zowel acute als minder acute con-
flicten en ongelijkheden geagendeerd en aangepakt. Anderzijds bieden de
netwerken empowerment en steun aan minderheidsleden zelf, middels het
aanbieden van informatie en ontmoetingsmogelijkheden en middels sa-
menwerking met minderheidsleden ten aanzien van specifieke problemen
die zij ervaren.

De interviews geven niet alleen inzicht in manieren waarop neorepu-
blikeins burgerschap kan worden ingevuld, maar ook in hoe op de werk-
plek vorm kan worden gegeven aan seksueel burgerschap. Seksueel burger-
schap draait om het wegnemen van beperkingen die seksuele en gender-
minderheden ondervinden in hun politieke, sociale, culturele en economi-
sche participatie, teneinde een publieke sfeer vorm te geven die is
geworteld in seksuele en genderdiversiteit. Op verschillende manieren
tonen de netwerken hoe seksueel burgerschap voor LHBT kan worden
bevorderd. Zo heeft het extern profileren van organisaties als LHBT-vrien-
delijk – hoewel soms primair gedreven door commerciële motieven als
doel om voor LHBT barrières tot solliciteren weg te nemen. Bovendien
worden door zulke externe uitingen LHBT binnen de organisatie zelf sym-
bolisch ingesloten. Zoals een respondent aangaf kan dit voor LHBT binnen
de organisatie bijdragen aan een sociaal veilige werkomgeving. Ook de
door de netwerken geïnitieerde sensitiviteitstrainingen en het stimuleren
van het bewustzijn van diversiteit middels zichtbaarheid zijn gericht op
het creëren van een veilig klimaat voor het uiten van minderheidsidenti-
teiten. Bovendien bestrijden de netwerken ongelijkheden rechtstreeks,
door problemen die LHBT ervaren te agenderen en aan te pakken. Ten
slotte zijn verschillende activiteiten van het politienetwerk, zoals het bie-
den van een telefoonnummer waardoor mensen rechtstreeks bij het poli-
tienetwerk terecht kunnen, gericht op het wegnemen van LHBT-gerela-
teerde drempels om gebruik te maken van de diensten van de politie.

Het tot stand brengen van seksueel burgerschap voor LHBT blijkt een
belangrijke drijfveer voor de respondenten. Afgezien van de liefde voor het
organiseren, zijn alle gepresenteerde motivaties geworteld in het verlangen
een klimaat te creëren waarin LHBT geen beperkingen meer voelen in hun
deelname aan het sociale verkeer. Deze vaststelling en de vaststelling dat
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alle respondenten actief zijn geworden toen zich daartoe onverwachts een
mogelijkheid aandiende, hebben implicaties voor het verleiden van men-
sen tot actief burgerschap. Om mensen tot actief burgerschap te bewegen
lijkt ten eerste van belang hen hiertoe mogelijkheden aan te reiken. Boven-
dien blijkt het streven naar seksueel burgerschap een uiterst motiverend
rationale voor burgers – wellicht in het bijzonder LHBT zelf – om zich
actief in te zetten voor roze netwerken.

Dat de roze netwerken belangrijk werk doen om een meer inclusief
klimaat te scheppen, betekent niet dat er geen ruimte is voor verbetering.
Hoewel in de interviews niet specifiek naar gender is gevraagd, is opvallend
dat enkel de respondent uit het politienetwerk blijk geeft van een perspec-
tief op gender door activiteiten te noemen die specifiek zijn gericht op
vrouwen, mannen en transgender personen. Binnen de andere netwerken
is in de praktijk weinig aandacht voor deze laatste groep – waarbij mee-
speelt dat er niet altijd transgender collega’s bekend zijn – en wordt sek-
suele oriëntatie ongedifferentieerd benaderd. Vanwege de dominantie van
mannen in maatschappij, homowereld en de meeste organisaties brengt
dit het risico met zich mee dat vooral de behoeften van mannen３ door de
netwerken worden bediend. Overigens moet hierbij worden opgemerkt dat
alle actieve leden die ingingen op mijn verzoek om een interview mannen
waren. Mogelijk was genderdifferentiatie in de interviews meer aan bod
gekomen indien ik ook vrouwelijke leiders had gesproken. Omdat de erva-
ringen van mannen, vrouwen en transgender personen regelmatig verschil-
len, zou toekomstig onderzoek moeten streven naar een meer evenwich-
tige genderspreiding onder respondenten om te vermijden dat een al te
eenzijdige samenstelling van de respondenten leidt tot een onnodig in-
compleet beeld van de netwerken.

Ten slotte is het in dit themanummer over sexual movements de moeite
waard stil te staan bij de waarde die sociale bewegingstheorieën kunnen
hebben voor de studie van LHBT-netwerken. Vanaf de jaren zeventig heeft
zich een veld ontwikkeld waarin onderzoek wordt gedaan naar sociale
bewegingen binnen organisaties (Zald, 2008). Een interessant perspectief
op basis waarvan de Nederlandse LHBT-netwerken grofweg zijn te plaat-
sen is bijvoorbeeld dat van Spicer en Böhm (2007). Hun theoretisch kader
maakt onderscheid tussen vier ideaaltypen sociale bewegingen die zich
verzetten tegen hegemonische discoursen binnen organisaties. De Neder-
landse netwerken zijn binnen dit kader het best te categoriseren als orga-
nized workplace resistance ten aanzien van het hegemonische discours over
seksualiteit en gender. Spicer en Böhm wijzen er echter op dat hegemoni-
sche discoursen nooit in slechts één context – zoals de werkplek – domi-
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nant zijn, en dat het verzet ertegen zich daarom ook zelden tot één context
beperkt. Het kader biedt interessante aanknopingspunten voor toekomstig
onderzoek. Zulk onderzoek kan ons inzicht vergroten in de rol die roze
werknemersnetwerken spelen bij het bestrijden van het hegemonisch dis-
cours ten aanzien van seksuele oriëntatie en gender, door te onderzoeken
in hoeverre en op welke wijze de roze netwerken zich – tegenwoordig en in
hun historische ontwikkeling – verhouden tot andere vormen van organi-
zed workplace resistance (zoals roze vakbondsnetwerken en een initiatief
als Workplace Pride) en vooral tot civic movement organizations (zoals het
COC) en meer infrapolitieke bewegingen binnen en buiten de eigen orga-
nisatie.

Zowel vanuit een burgerschapsperspectief als vanuit een sociale bewe-
gingsperspectief biedt de studie van LHBT-werknemersnetwerken – en van
andere werknemersnetwerken, zoals vrouwennetwerken – kansen om uit
de alledaagse praktijk te leren hoe mensen in een pluriforme samenleving,
ook vanaf de werkvloer, (kunnen) meebouwen aan een meer inclusieve
samenleving.

Noten

1 . LHBT: Lesbische, Homoseksuele, Biseksuele en Transgender personen.
2. Wel kwamen LHBT-werknemersnetwerken kort aan de orde in enkele onderzoeken

naar LHB(T)-acceptatie in Nederlandse organisaties (Mans, 2006; Tabarki, 2006; Zahi,
2012). McDevitt Pugh (2010) deed zelfs specifiek onderzoek naar LHBT-werknemers-
netwerken, maar richtte zich hierbij op de vraag of vanuit HR-perspectief een business
case is voor zulke netwerken.

3. En vanwege de onzichtbaarheid van biseksuelen wellicht vooral van homomannen.
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