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1. Voorwoord  
 
 
Bi+ Nederland is een emancipatie organisatie die in de zomer van 2019 is opgericht. Deze stichting 
kwam voort uit de Onafhankelijke Bi Denktank die een bi+ perspectief op seksuele diversiteit 
verkende. In 2019 constateerden we in deze Denktank dat het denken over een bi+ inclusief 
perspectief niet voldoende was en dat het nodig was om ideeën om te zetten in actie. Door het 
oprichten van een stichting werd een mogelijkheid gecreëerd om hier op structurele wijze vorm aan 
te geven. 
 
In Nederland zijn ongeveer 1 miljoen mensen bi+. Onder bi+ verstaan we alle mensen die vallen op 
meer dan alleen mannen óf vrouwen. Het gaat om mensen met romantische en/of seksuele 
gevoelens of ervaringen gericht op meer dan één gender/geslacht. Veel mensen benoemen hun 
bi+ oriëntatie niet. Sommigen benoemen zichzelf als bi, pan, queer of fluïde. Bij bi+ gaat het dus om 
gevoelens en ervaringen en niet zozeer om seksuele identiteit.  
 
In januari 2020 ontving Bi+ Nederland een driejarige projectfinanciering voor het project Meer 
ruimte voor iedereen van het ministerie van OCW vanuit de Subsidieregeling gender- en LHBTI-
gelijkheid 2017-2022. Dit gaf ons meer mogelijkheden om activiteiten te ontwikkelen en uit te 
voeren die bijdragen aan ons organisatiedoel: het bevorderen van een bi+ inclusieve samenleving. 
De erkenning, het vertrouwen en de financiële bijdrage vanuit de landelijke overheid waren 
belangrijk om de organisatie en basisactiviteiten te kunnen opbouwen. Het is bovendien een 
wereldprimeur dat een landelijke overheid een bi+ of biseksualiteit organisatie een meerjarige 
financiering biedt, voor zover wij weten. In 2020 bleef veruit het meeste werk vanuit Bi+ Nederland 
onbezoldigd en vrijwilligerswerk.  
 
Bi+ Nederland is zich in 2020 voortvarend gaan ontwikkelen en opbouwen. Er was een duidelijke 
synergie in het gelijktijdig werken aan a) bi+ gemeenschapsvorming, b) inzet op een bi+ inclusief 
middenveld (professionele netwerk), c) inzet op pleitbezorging en advisering aan de overheid, d) 
het bevorderen van bi+ specifiek en inclusief onderzoek & kennis, e) organisatie opbouw en 
professionalisering.  
 
De organisatie opbouw is in 2020 soepel verlopen. Het ambitieniveau om een erkende, 
professionele organisatie te zijn, ligt hoog. We maken daarbij dankbaar gebruik van de groeiende 
samenwerking met COC Nederland en ook van andere emancipatie en middenveld organisaties 
waar we in hun aanpak en professionaliteit veel van leren, zoals COC, NNID, TNN, WOMEN Inc., 
Rutgers en Movisie. De weg naar emancipatie bevordering wordt al langer bereden en we bouwen 
voort op vele voorgangers.  
 
Bi+ mensen hebben met lesbische vrouwen, homo mannen, trans en intersekse mensen gemeen 
dat ze te maken krijgen met een samenleving die uitgaat van heteroseksualiteit en van binaire 
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gendernormen (je bent man óf vrouw). Daarom maakt bi+ onderdeel uit van LHBTI+ emancipatie 
en werken we steeds intensiever samen met LHBTI+ organisaties. De afkorting LHBTI+ staat voor 
lesbisch, homo, bi+, trans, intersekse en andere seksuele en gender minderheden. 
 
Wel zien we steeds scherper hoe de weg naar emancipatie voor bi+ mensen er in sommige 
opzichten echt anders uit ziet dan van homo & lesbische emancipatie, van algemene LHBTI+ 
emancipatie en van vrouw-man emancipatie. Er zijn specifieke thema’s en accenten in bi+ 
emancipatie, die niet of anders van toepassing zijn op homo/lesbische emancipatie. Allereerst geldt 
dat bi+ mensen niet alleen afwijken van de norm van heteroseksualiteit, maar ook van de norm van 
monoseksualiteit. Dit is de maatschappelijke norm dat mensen op één geslacht of gender vallen, op 
mannen óf vrouwen vallen en dus hetero of homo/lesbisch zijn. De norm werkt uit op individueel 
en systematisch niveau. Hierdoor kunnen ze met stigma en uitsluiting te maken krijgen in zowel 
hetero als homo/lesbische kringen. Associaties en vooroordelen over bi+ zijn ook anders dan over 
homoseksualiteit. Door de grote onzichtbaarheid van bi+ voelen veel bi+ mensen zich niet erkend 
en herkend en ze zien zichzelf niet terug in de samenleving. Bi+ is bovendien lastig in beeld te 
brengen zonder woorden, zonder stereotyperend te zijn, zoals dat bij homoseksualiteit wel kan door 
bijvoorbeeld twee mannen of twee vrouwen hand in hand in beeld te brengen. Dit is voor onze 
beeldredactie steevast een interessante uitdaging waar we met creativiteit vorm aan geven.  
 
In 2020 hebben we onze visie op emancipatie meer kunnen uitdiepen en zijn we bi+ relevante 
kennis gaan verzamelen en bundelen in kennissyntheses. We zien dat bi+ mensen worden 
belemmerd door drie gangbare normen in de samenleving die beperkend kunnen zijn voor hen: 1. 
de monoseksuele norm, 2. de binaire man/vrouw norm, 3. relatienormen dat relaties exclusief en 
monogaam horen te zijn en altijd bestaan uit twee partners. 
 
In 2020 lag de nadruk op het ontwikkelen van een stevig fundament voor de organisatie, het 
opbouwen van een bi+ community en het introduceren van Bi+ Nederland als nieuwe emancipatie 
organisatie in het maatschappelijk middenveld en bij de landelijke overheid. Op alle drie de vlakken 
hebben we goede progressie gerealiseerd. Het hielp daarbij dat op één kerngroeplid na de vaste 
kern van mensen, die in de kerngroep, het bestuur en de dagelijkse crew veel activiteiten uitvoeren, 
onveranderd is gebleven in 2020. Het was tevens bevorderend dat alle kerngroepleden al ervaring 
hadden in LHBTI+ emancipatie vanuit hun rollen als beleidsmaker, onderzoeker, campagneleider, 
bestuurslid, trainer en/of pleitbezorger. Bovendien heeft Bi+ Nederland in 2020 een flink aantal 
vrijwilligers aan zich kunnen verbinden, die bijdroegen aan bi+ gemeenschapsvorming. We doen 
alles met en voor bi+ mensen en erop gericht dat dit uiteindelijk meer ruimte voor iedereen biedt.  
  
In dit jaarverslag presenteren we op hoofdlijnen onze doelstelling, visie en veranderpijlers. 
Vervolgens laten we zien wat we per hoofdactiviteit hebben gedaan en bereikt. Deze hoofdstukken 
bieden de bouwstenen voor het financiële hoofdstuk dat inzicht geeft in de belangrijkste verschillen 
in begroting en realisatie over 2020. 
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Al met al kijken we terug op een mooi en succesvol jaar, waar zoveel gebeurd is dat het zo nu en 
dan groeipijn opleverde. Alle ontwikkelingen doorliepen we met een steeds grotere groep 
ontzettend gemotiveerde mensen, die zich met hart en ziel inzetten voor mensen die niet 
monoseksueel zijn. Ik ben trots op alles wat in 2020 ontstaan is en ik kijk uit naar alle ontwikkelingen, 
ontmoetingen, verbindingen, groeispurten en collega’s die de toekomst van Bi+ Nederland zal 
brengen.  
 
Barbara Oud, voorzitter Bi+ Nederland 
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2. Doelstelling 
 
 
Doelstelling  
Bi+ Nederland richt zich op het bevorderen van een bi+ inclusieve samenleving, waarin elk individu 
in Nederland liefde, lust, verlangen en relaties kan ervaren, los van vaststaande normen en 
verwachtingen rondom sekse, gender en seksuele oriëntatie, en met inachtneming van wederzijdse 
toestemming, respect voor elkaar en gelijkwaardigheid;  
 
De doelstelling van de stichting wordt onder meer verwezenlijkt door:  

-  Het initiëren en stimuleren van seksuele diversiteit in alle facetten te belichten vanuit een bi+ 
perspectief.  

-  Het initiëren en stimuleren om meer aandacht te geven aan maatschappelijke zichtbaarheid 
en erkenning voor bi+ mensen en hun netwerk.  

-  Het (laten) verzorgen van wetenschappelijke onderzoeken om daarmee het welzijn en de 
leefsituatie voor bi+ mensen en hun netwerk/omgeving te verbeteren en daarmee 
samenhangende herhalingsonderzoeken en verdiepingsstudies.  

-  Het initiëren en stimuleren van discussies om maatschappelijke en sociale normen en 
verwachtingen die deze bi+ leefwijzen en gedachten werelden in de weg staan te 
veranderen.  

-  Het (laten) verzorgen van publicaties.  
-  Het verzorgen van projecten rondom thema’s die verband houden met het doel van de 

stichting.  
 
Visie  
Voor veel mensen zijn liefde, lust, verlangen en relaties belangrijke elementen voor een gelukkig en 
volwaardig leven. In een ideale wereld geven mensen elkaar de ruimte om zichzelf te kunnen zijn in 
hoe zij liefde, lust, verlangens en relaties willen beleven. In een ideale wereld wordt iedereen daarin 
aangemoedigd en gesteund in plaats van beperkt. Natuurlijk binnen de kaders van wederzijdse 
instemming, respect en gelijkwaardigheid. Zo ziet een bi+ inclusieve samenleving eruit.  
 
Om een bi+ inclusieve samenleving te bereiken is aandacht nodig voor drie normen die beperkend 
kunnen zijn voor bi+ mensen:  

• de monoseksuele norm: Je valt op ‘dezelfde’ of de ‘andere’ sekse (homo/hetero)  
• de binaire man/vrouw norm: Er zijn twee genders (man/vrouw)  
• relatie normen: Relaties zijn exclusief, monogaam en bestaan altijd uit twee partners  

 
In een bi+ inclusieve samenleving voelen mensen zich niet bedreigd als iemand in hun omgeving 
zich niet aan de ongeschreven regels van monoseksualiteit en monogamie houdt. Dan 
ondersteunen, stimuleren en helpen mensen elkaar in het verwezenlijken van behoeften en wensen 
in plaats van elkaar te veroordelen, in hokjes te duwen of niet serieus te nemen. Dan mag iedereen 
liefde, lust, verlangen en relatievormen ontdekken zonder vertwijfeling of schaamte.  
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We merken dat Bi+ Nederland met haar visie bezig is om kwartjes te laten vallen in de samenleving, 
de media, bij organisaties en bij de overheid. Het gaat hier om een fundamentele verandering in 
visie en dat kost soms tijd. Het gaat om het inzicht dat bi+ niet hetzelfde is als biseksualiteit, dat bi+ 
mensen niet dezelfde ervaringen hebben als hetero óf homo/lesbische mensen, naar gelang hun 
relatiepartner en om het besef dat mensen die niet bi+ zijn, monoseksueel zijn. Net zoals wit een 
kleur is, is cisgender een genderidentiteit en is monoseksualiteit een type seksuele oriëntatie. Ook 
worden steeds meer mensen zich er bewust van dat aandacht voor spectrum denken in sekse, 
gender, seksuele oriëntatie en relatievormen meer ruimte biedt voor iedereen, inclusief bi+ mensen.  
 
In onze visie ligt de nadruk niet dat er (weer) een (minderheids)groep bijkomt die ook speciale 
aandacht nodig heeft. Belangrijker is het dat beperkte normen ruimer moeten worden, zodat 
iedereen volledig zichzelf kan zijn in het beleven van seksualiteit en relaties. Speciale aandacht is 
soms echter nodig om te agenderen of een inhaalslag te maken, maar altijd met een breder doel 
voor ogen.  
 
Drie dimensies van bi+ emancipatie  
We zetten in op drie dimensies van bi+ emancipatie:  

ü We willen een inclusieve samenleving waarin bi+ gevoelens of ervaringen vanzelfsprekend 
kunnen worden geuit en zichtbaar zijn, zonder vooroordelen.  

ü  We willen dat individuele mensen zich niet schamen voor hun bi+ gevoelens of ervaringen 
of dit onzichtbaar houden, maar hieraan op een positieve en veerkrachtige manier vorm en 
verhaal aan kunnen geven op een wijze die bij hen past.  

ü We willen een bredere visie op seksuele oriëntatie en diversiteit die daadwerkelijk inclusief is 
voor alle seksuele oriëntaties. Seksuele oriëntatie, geslacht, gender en relatievormen 
worden daarin gezien als spectrum, aangezien dit aansluit bij de realiteit van mensen.  

Kernwaarden 
In het bevorderen van het werken aan een bi+ inclusieve samenleving houden we als Bi+ Nederland 
onze kernwaarden moed, speelsheid, professionaliteit, positiviteit en toegankelijkheid hoog in het 
vaandel bij alles wat we doen.  
 
Activiteiten 
Op basis van de doelstelling, visie en veranderpijlers (zie hoofdstuk 4) van Bi+ Nederland zijn de in 
2020 uitgevoerde activiteiten en projecten van Bi+ Nederland als volgt in te delen: 

Activiteiten gericht op het behalen van de doelstelling  
1. Gemeenschap  
2. Middenveld  
3. Overheid 
4. Onderzoek & Kennis 
Organisatie activiteiten 
5. Organisatie  
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3. Hoogtepunten in 2020 
 
 
Het jaar 2020 was een goed jaar voor Bi+ Nederland. Dit zijn de hoogtepunten:  
 
Gemeenschap 
Gemeenschapsvorming en sociale ontmoeting werden bevorderd door maandelijkse online bi+ 
meet ups, ondersteuning van enkele fysieke lokale events en door 4 online workshops en events (als 
vervanging voor de landelijke Bi+ dag). De zeer actieve en grote facebookgroep droeg bij aan 
gemeenschapsvorming. Een internationale workshop in samenwerking met de bekende 
Amerikaanse bi activist Robyn Ochs was zeer succesvol en goed bezocht, waarna is besloten om 
vaker Bi+ World Meet ups te organiseren, die ook Bi+ Nederland host. Daarnaast is er een 
internationale Bi+ World Facebookgroep gestart. 
 
Middenveld  
De kennismaking en netwerkopbouw met middenveldorganisaties verliepen soepel en er is 
interesse voor samenwerking of samen optrekken. We hebben enkele workshops en presentaties 
opgezet, uitgevoerd of gefaciliteerd, gericht op middenveldorganisaties. Ook de media wisten ons 
in de loop van 2020 vaker te vinden. 
 
Overheid  
Voor het eerst werd aan een organisatie die zich primair op bi+ of biseksualiteit richt een meerjarige 
subsidie vanuit de Nederlandse landelijke overheid verstrekt. Dit had ook tot gevolg dat bi+ en Bi+ 
Nederland expliciet aan bod kwamen in de voortgangsrapportage van het landelijke 
Emancipatiebeleid. Verder werd op pleitbezorging samengewerkt met het COC gericht op het 
incorporeren van de grond ‘seksuele gerichtheid’ in artikel 1 van de Grondwet en de Algemene wet 
gelijke behandeling.  
 
Onderzoek en kennis 
We hebben succesvol een groot landelijk onderzoek onder bi+ mensen aanbesteed. De opdracht is 
gegund aan het Bi+ onderzoeksconsortium, dat bestaat uit 10 (top)onderzoekers werkzaam bij 6 
universiteiten en kenniscentra. In 2021 verschijnen de resultaten. Er zijn kennissyntheses over 
landelijke en over internationale bi+ onderzoeken gepubliceerd. Ook is er een factsheet gemaakt 
met belangrijke cijfers. Verder is er een onderzoeksagenda ontwikkeld.  
 
Organisatie 
Wij hebben in een prettige en constructieve samenwerking een stevige basis voor onze organisatie 
opgebouwd. Het lukte goed om vrijwilligers aan ons te verbinden. In 2020 is een nieuwe 
organisatiewebsite (www.biplus.nl) verschenen. Er werd een communicatie- en huisstijl ontwikkeld, 
die bijdroegen aan onze zichtbaarheid, uitstraling en professionalisering. We stelden kernwaarden 
vast, te weten: moed, speelsheid, professionaliteit, positiviteit en toegankelijkheid. Deze 
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kernwaarden dragen we uit in hoe we onze activiteiten uitvoeren en hoe we met elkaar en anderen 
samenwerken.  
 
COVID-19 pandemie 
De belangrijkste ongeplande ontwikkeling was de COVID-19 pandemie. Vanaf medio maart 2020 
waren nagenoeg alle activiteiten en benodigde overleggen en bijeenkomsten die real-life zouden 
plaatsvinden, getransformeerd naar een digitale vorm. Het is ons gelukt om ons aan te passen aan 
dit ‘nieuwe normaal’. Soms ontstond een positief bijeffect. Zo bleek dat de vervanging van de real-
life Bi+ bijeenkomsten naar maandelijkse digitale meet ups bijzonder goed uitpakte. Mensen die in 
uithoeken van het land wonen of die real-life sociale events te spannend of duur vonden, konden 
wél de weg naar digitale borrels vinden. Ook na COVID-19 zullen we digitale meet ups blijven 
organiseren.  
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4. Strategische veranderpijlers 
 
 
In navolging van andere LHBTI+ emancipatie-organisaties zoals COC, TNN en NNID, hanteert Bi+ 
Nederland een Verandertheorie, ofwel Theory of Change.  
 
Het lange termijn doel van Bi+ Nederland is: 
 

Een diverse en bi+ inclusieve samenleving, die werk maakt van gelijkwaardigheid 
en emancipatie, zodat bi+ mensen volledig kunnen participeren en zich tot hun 
volle potentieel kunnen ontwikkelen. 

 
Voor bi+ mensen betekent participatie en zich tot hun volle potentieel kunnen ontwikkelen, dat zij 
liefde, lust, verlangen en relaties kunnen ervaren, los van vaststaande normen en verwachtingen 
rondom sekse, gender en seksuele oriëntatie, en met inachtneming van wederzijdse toestemming, 
respect voor elkaar en gelijkwaardigheid. 
 
Drie strategische veranderpijlers  
Om het lange termijn doel te bereiken, onderscheiden we drie strategische veranderpijlers. Dit zijn 
de pijlers waar op de middellange termijn verandering nodig is. Deze verandering – en voortgang 
daarin - kunnen we meten. 
 
De drie strategische veranderpijlers zijn:  

 
• Gemeenschap: Representatieve bi+ organisaties realiseren de door de achterban gedragen 

beleidsagenda in samenwerking met de overheid en medestanders uit het maatschappelijk 
middenveld à pijler Bi+ gemeenschap 

  
• Middenveld: Publieke en private dienstverleners in het maatschappelijk middenveld zetten 

zich in om bi+ inclusief te werken à pijler Middenveld, ofwel professioneel Netwerk 
  

• Overheid: De overheid voert een bi+ inclusief emancipatiebeleid en draagt dit beleid actief 
uit à pijler Overheid 
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Eind 2019 heeft Bi+ Nederland een inschatting gemaakt van het startniveau.  
 

Pijler Wie Start niveau 
Begin 2020 

Beoogd niveau 
Eind 2022 

Bi+ 
Gemeenschap 

Bi+ Nederland en achterban tussen 0 en 1 tussen 3 en 4 

Middenveld  LHBTI+ middenveld, niet-
LHBTI+ middenveld en media 

tussen 0 en 1 3 

Overheid nationale overheid 2 4 
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5. Gemeenschap  
 
 
Gemeenschapsvorming hard nodig  
Bi+ gemeenschapsvorming bleek hard nodig en we investeerden hier sterk in. De afgelopen jaren 
was er nauwelijks meer sprake van een specifieke bi/bi+ gemeenschaps-infrastructuur, mede 
doordat de activiteiten van het LNBi (Landelijk Netwerk Biseksualiteit) zijn gestaakt. De behoeften 
aan digitale en sociale ontmoeting onder mensen met bi+ gevoelens en ervaringen blijkt uit de zeer 
actieve facebookgroep en de maandelijkse bi+ borrels (inmiddels Bi+ Meet up geheten).  
 
Gevarieerde gemeenschappen  
Een uitdaging in onze ‘gemeenschap’ – of beter gezegd gemeenschappen – is de grote variatie in 
hoe mensen hun bi+ gevoelens en/of ervaringen beleven. We willen verwelkomend zijn aan álle 
mensen met bi+ gevoelens en ervaringen. Er zijn veel ‘newbi’s’ die ons weten te vinden. Voor hen is 
de ontdekking van hun bi+ gevoelens of de uiting hieraan volledig nieuw en er gaat soms letterlijk 
een wereld aan ervaringen en herkenning open. Zij zoeken bevestiging, (zelf)acceptatie, 
basisinformatie en contacten. Eenzaamheid en gebrek aan contact met gelijkgestemden met wie zij 
open kunnen zijn over hun bi+ gevoelens, soms inclusief hun partner, is soms schrijnend.  
 
We merkten dat voor een deel van de bi+ mensen Pride, LHBTI+ en coming out heel ver van hen af 
staat, zeker als ze een ogenschijnlijk heterobestaan leven. Een deel van deze mensen heeft geen 
behoefte aan verbinding of aansluiting met de LHBTI+ gemeenschap.  
 
Daarnaast zijn er ook ‘ervaren’ biseksuele mensen en/of zeer uitgesproken bi+, pan en queer 
mensen. Zij benadrukken vaak het unieke van bi/pan/queer zijn en een deel van hen voelt zich 
eveneens geen onderdeel van de grotere LHBTI+ gemeenschap, omdat ze daar geen aansluiting en 
acceptatie vinden.  
 
Twintigers die zich al vroeg bewust zijn geworden van hun bi+ gevoelens en die zich aan ons 
verbinden zijn vaak bevlogen, open-minded en opvallend vaak vrouwen en hoogopgeleid. Net als 
de ‘ervaren biseksuele mensen’ zijn ze vaak activistischer ingesteld en heeft een deel behoefte aan 
inhoudelijke discussies.  
 
Maandelijkse Bi+ Meet Up 
Bi+ Nederland startte in voorjaar 2020 met een maandelijks online bi+ borrel voor bi+ mensen. Na 
de start van de COVID-19 maatregelen bleek al snel dat een groot deel van de achterban in die 
periode te maken kreeg met eenzaamheid. Om ontmoeting te faciliteren besloten we maandelijks 
een online Meet Up te organiseren. We merkten dat dit ook voordelen met zich mee bracht. Er 
kwamen mensen die vanwege reistijd en -kosten of vanwege beperkte openheid niet bij fysieke 
events konden deelnemen. Aan het einde van het jaar is er een soort van vaste kern ontstaan. Ook 
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kwamen er elke maand nieuwe deelnemers. Inmiddels heet de bi+ borrel de Bi+ Meet Up, aangezien 
dit een minder met alcohol-geassocieerde naam is en dus inclusiever wordt geacht. 
 
Socials en communicatie 
De facebookgroep die najaar 2019 startte, is in 2020 stevig gegroeid. Het was van begin af aan een 
zeer actieve groep waar mensen hun ervaringen of bi+ gerelateerd nieuws delen, vragen aan elkaar 
stellen, steun of hulp zoeken bij elkaar en discussies met elkaar aangaan. Voor Bi+ Nederland is de 
facebookgroep een manier om op de hoogte te zijn en te blijven van wat er speelt in de levens van 
bi+ mensen. Verder werd deze facebookgroep enkele keren als informeel klankbord ingezet om te 
toetsen of visies of ideeën van de vaste kern van Bi+ Nederland worden gedragen in de bredere bi+ 
community. Zo hebben we in 2020 via de facebookgroep de behoeften van bi+ mensen gepeild 
over wat ze belangrijk vinden in gemeenschapsactiviteiten en voor een organisatiewebsite. 
Hierdoor merken we dat er differentiatie in aanbod nodig is. 

 
In de loop van 2020 werd een Bi+ Nederland Instagram profiel opgezet. Eind 2020 startten we met 
Twitter en LinkedIn. Communicatie via die kanalen zal in 2021 een structureler karakter krijgen.  
 
Het beeld eind 2020: 

• 867 volgers van de bi+ facebookpagina 
• 910 leden van de bi+ facebookgroep 
• 310 volgers van de bi+ Instagram 

 
In onze socials en communicatie naar de bi+ gemeenschap werd rekening gehouden met de 
variatie tussen bi+ mensen. Niet iedereen in de bi+ gemeenschap is bekend met zogenaamd LHBTI+ 
en bi+ ‘jargon’ en wilden we altijd laagdrempelig blijven. Tegelijkertijd zochten we manieren om 
aansluiting met LHBTI+ gemeenschappen te verstevigen niet alleen voor de mensen die dit willen 
maar ook omdat we als belangen- en gemeenschapsorganisaties veel aan elkaar kunnen hebben. 
Op de bekende LHBTI+ dagen, zoals IDAHOBIT, Paarse Vrijdag, Coming out dag en de Pride week 
Amsterdam, besteedde Bi+ Nederland aandacht in haar socials. Elke social bediende een ander type 
publiek.  
 
Aanbod voor specifieke groepen 
Gaandeweg hebben we gemerkt dat een meer gespecificeerd aanbod nodig is voor verschillende 
groepen. Voor de newbi mannen werd als pilot een introductiegroep gestart. Deze introductiegroep 
werd geleid door twee ervaren groepswerkers. Door COVID-19 konden in het najaar helaas geen live 
samenkomsten plaatsvinden. Het plan was om bij succes van deze pilot – dat pas in 2021 kan 
worden beoordeeld – toe te werken naar een methodiekomschrijving, die kan worden uitgebreid 
naar extra introductiegroepen met andere profielen (zoals vrouwen, jonge mensen, non-binaire 
mensen, 50+ mensen, internationale mensen).  
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Voor de ervaren bi, queer en pan mensen werd een aparte facebookgroep opgezet met de naam 
bi+ denktank, waar diepere inhoudelijke discussie en uitwisseling konden plaatsvinden. Deze 
facebookgroep kan in de toekomst ook door Bi+ Nederland als klankbordgroep worden ingezet.  
 
Tot slot, is al snel na de start van de facebookgroep bi+ social door een aantal leden een aparte bi+ 
dating facebookgroep opgezet, die geen onderdeel uitmaakt Bi+ Nederland maar die wel een groep 
bedient die hieraan behoefte heeft.  
 
Ondersteuning sociale ontmoetingsinitiatieven 
Fysieke landelijke bi+ community events zijn door COVID-19 niet mogelijk gebleken in 2020. 
Daarom hebben we enkele lokale sociale ontmoetingsinitiatieven van leden ondersteund en 
gefaciliteerd. Zo werden er stadswandelingen georganiseerd die afgesloten werden met een borrel. 
Het eerste drankje werd daar door Bi+ Nederland aangeboden. Dit werd zeer gewaardeerd, 
aangezien een deel van de community weinig besteedbaar inkomen heeft. Er zijn onder andere 
wandelingen en borrels geweest in Utrecht, Zwolle, Nijmegen, Den Haag en Tilburg.  
 
Pride week van Amsterdam 
Alle grote Pride Amsterdam evenementen in de 1e week van augustus 2020 werden afgelast. Er voer 
daardoor geen bi+ boot, wat sinds enkele jaren een paradepaardje voor bi+ zichtbaarheid was. Ook 
de Pride Walk ging niet door, waarvoor Bi+ Nederland al in de startblokken stond. In plaats daarvan 
werd er last-minute door ons een 1.5 meter afstand-proof picknick te georganiseerd op een rustige 
locatie in Amsterdam. Deze gelegenheid was voor een aantal vrijwilligers van Bi+ Nederland de 
eerste real-life ontmoeting met elkaar en met enkele kerngroepleden. 
 
Campagne met ambassadeurs en nieuwe website  
In dezelfde Pride week van Amsterdam hebben we onze nieuwe website gelanceerd waar de eerste 
serie van acht ambassadeurs gezicht en verhaal geven aan Bi+ Nederland. Diversiteit in 
achtergronden en beleving van bi+ staat centraal. De ambassadeurs vormden de basis van de 
campagne ‘Meer liefde voor iedereen, meer vrijheid voor iedereen, meer ruimte voor iedereen.’ Doel was 
om meer bekendheid en zichtbaarheid te geven aan bi+ en Bi+ Nederland als organisatie. Het 
ambassadeurs netwerk zal de komende jaren worden uitgebreid. 
 
Bi+ dag, workshops en evenementen  
In de week van de internationale Bi Visibility Day, jaarlijks op 23 september, zou de eerste landelijke 
Bi+ Dag hebben plaatsgevonden. Het land ging medio september in een gedeeltelijke lockdown. 
Tijdens de lockdown in het voorjaar besloten we om in 2020 geen Bi+ dag te organiseren, gezien 
het grote risico bestond dat we de dag moesten annuleren. Dit bleek een goede beslissing te zijn. 
De Bi+ dag werd vervangen door vier online workshops in de maanden augustus tot en met 
december.  
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In augustus werd er een empowerment workshop gegeven tijdens de Pride Amsterdam week. In de 
Bi Visibility week werd een workshop georganiseerd met de wereldberoemde Amerikaanse bi 
activist Robyn Ochs en onze voorzitter Barbara Oud. Deze workshop werd zodanig enthousiast en 
druk bezocht door mensen uit ongeveer 20 landen dat Bi+ Nederland en Robyn Ochs besloten om 
hier follow-up aan te geven. In het najaar organiseerden ze de eerste Bi+ World Meet Up en ze zullen 
dit in 2021 wegens succes vervolgen. 
 
De viering van het eerste jaar van Bi+ Nederland vond plaats in de vorm van een online 
panelgesprek waarin Esther Wouters met enkele Bi+ Nederland kerngroepleden in gesprek ging 
over het ontstaan en de visie van Bi+ Nederland, behaalde successen en ambities in het realiseren 
van een bi+ inclusieve samenleving.  
 
In november werd er een workshop gegeven voor bi+ mensen door bi+ coach Leonie Linssen, met 
als thema ‘Zijn wie je bent’. In december werd er tijdens de kerstvakantie een pubquiz 
georganiseerd.  
 
Redactie 
Er werd in 2020 een redactie opgezet waarin negen mensen artikelen, blogs, vlogs en podcasts 
maken. In de eerste redactie overleggen stond het gezamenlijk vaststellen van doelen, publiek en 
publicatie-vormen centraal. Ook verschenen er al enkele artikelen, gericht op de gemeenschap. De 
centrale content van de organisatiewebsite werd niet geschreven door de redactie maar door 
enkele kerngroepleden. 
 
Vrijwilligers 
In 2020 hebben meerdere vrijwilligers zich aan ons verbonden en richten zij zich vooral op 
activiteiten voor de eigen gemeenschap (redactie, organiseren van events, hosten van online meet 
ups, beheer van social media groepen en ambassadeurs). De vrijwilligerscoördinatie is organisch op 
gang gekomen en zal in 2021 met begeleiding, een handboek en een vrijwilligerscoördinator 
worden geprofessionaliseerd.  
 
ILGA Europe 
Bi+ Nederland is in 2020 lid geworden van ILGA, de internationale koepelorganisatie van LHBTI+ 
organisaties. In 2020 werd de online ILGA Europe conferentie als deelnemer bijgewoond. Er werd 
geconstateerd dat bi+ mensen binnen ILGA Europe nauwelijks zijn georganiseerd en een stem 
hebben. In de toekomst wil Bi+ Nederland daar graag een rol in spelen om dit te veranderen.  
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6. Middenveld 
 
 
Kennismakingen met LHBTI+ en andere middenveld organisaties 
Het bi+ inclusiever maken van het middenveld was en is een proces van een lange adem. In deze 
eerste fase richtten we ons op kennismakingen en het ontwikkelen van goede, constructieve relaties 
met LHBTI +organisaties en andere middenveld organisaties. We zijn in korte tijd een professionele 
en betrouwbare organisatie geworden.  
 
Onze boodschappen en behoeften verkennen 
De kennismakingsgesprekken en uitwisselingen met andere middenveldorganisaties waren 
vruchtbaar voor ons enerzijds om te zien op welke wijze onze visie en boodschappen landen en 
anderzijds om te leren waar hun behoefte ligt rondom bi+ inclusiever worden. We realiseerden ons 
dat onze boodschappen over bi+ (i.p.v. alleen biseksualiteit), de norm van monoseksualiteit, het 
spectrum denken en over onze emancipatiebeweging, die minder gericht is op identiteit dan 
emancipatie van lesbische en homo mensen, een kanteling van het huidige emancipatie denken 
vergt. De gesprekken die we tot nu toe met middenveldorganisaties (o.a. met medewerkers van 
COC, TNN, NNID, Rutgers, Movisie, Atria, Stichting OndersteBoven, IHLIA, Çavaria, SCP, Centrum 
Seksueel Geweld, en enkele universiteiten) hebben gehad, waren voor ons waardevol en nuttig. We 
zagen dat er soms al kwartjes vielen en ook zagen we potentie voor samenwerkingen.  
 
Bijdrage leveren aan organisaties  
Bi+ Nederland heeft een focusgroep gefaciliteerd onder mensen met bi+ gevoelens en ervaringen 
ten behoeve van de Alliantie Gezondheidszorg op Maat (WOMEN Inc., Rutgers en COC). Ook heeft 
Bi+ Nederland op verzoek van Movisie feedback gegeven hoe hun Handreiking en Infographic 
Feiten en cijfers op een rij bi+ inclusiever kan worden. De feedback is in 2020 geleverd en de update 
is in 2021 gepubliceerd. 
 
5-puntenplan en zelfscan voor organisaties 
De verkennende gesprekken leverden veel nieuwe informatie op en we wilden deze fase graag 
verlengen om nog meer input te verzamelen, voordat we het 5-puntenplan en een zelfscan op bi+ 
inclusie voor organisaties ontwikkelen. De ontwikkeling van deze tools was beoogd voor 2020 maar 
is verplaatst naar 2021. Dit geeft ons de mogelijkheid om de resultaten en inzichten uit de survey 
rapportage van het grote bi+ onderzoek direct te integreren in deze tools.  
 
Zichtbaarheid tijdens Pride Amsterdam 
Als gevolg van COVID-19 werden veel Pride events geannuleerd. Wel hebben we onze zichtbaarheid 
in de LHBTI+ communities vergroot door een breed toegankelijke workshop te houden over wat 
bi+ is. Dit was een onderdeel van het Amsterdam Pride programma. Verder waren we op online 
kanalen zichtbaar, zoals bij Power Vrouwen Hour vanuit de commissie Women & Pride en in een 
online interview over de bi vlag.  



 

17 
 

 
Workshop op Bi Visibility Day 
Bi+ Nederland organiseerde de workshop “Meer weten over bi+” op Bi Visibility Day. Dit valt jaarlijks 
op 23 september. De doelgroep voor deze workshop waren professionals die werken in het LHBTI+ 
middenveld. In het voorjaar van 2020 vond een pilot van deze workshop plaats voor lokale jonge 
politici in het zuiden van het land.  
 
Media aandacht 
De media en pers begonnen ons steeds beter te vinden. Hieraan werkten we graag mee (als de 
intenties goed zijn), want daarmee bevorderden we de positieve aandacht en erkenning voor bi+ 
mensen en Bi+ Nederland. We hadden in 2020 enkele landelijke en lokale media en persverzoeken, 
waaronder tweemaal NPO Radio 1, NPO 3FM, Vice, Gaykrant en Pride TV. Er is inmiddels een pers-
team samengesteld. 
 
Europese en Westerse bi+ emancipatie 
Aangezien bi+ emancipatie in Europese en Westerse LHBTI+ organisaties nog nauwelijks aandacht 
krijgt, willen we hier op termijn graag een rol in spelen. We zijn echter een beginnende organisatie 
en in 2020 lag de prioriteit op het nationale netwerk. We hebben enkele kleine stappen gezet in de 
internationale context. Zo zijn we lid geworden van ILGA. We hebben als lid deelgenomen aan een 
consultatie over het Europese LHBTI onderzoek van de Fundamental Rights Agency. Ook namen we 
deel aan de jaarlijkse ILGA Europe conferentie die in 2020 digitaal plaatsvond. Het voordeel van deze 
modus was dat meerdere kerngroepleden onderdelen konden bijwonen. Gezien onze ambitie om 
internationaal bi+ emancipatie meer op de kaart te zetten, willen we investeren in het netwerk van 
ILGA.  
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7. Overheid 
 
 
Contact met ministerie van OCW/Directie Emancipatie 
Met regelmaat had Bi+ Nederland contact met de dossierhouder bi+ van de Directie Emancipatie 
van het ministerie van OCW, waarin naast de voortgang van de projectsubsidie ook relevante 
(beleids)informatie over bi+ werd uitgewisseld. Een mijlpaal was dat het thema bi+ en de 
organisatie Bi+ Nederland formeel in de Voortgangsrapportage Emancipatie 2020 werden 
benoemd. Bi+ Nederland heeft een presentatie verzorgd voor de Directie Emancipatie, waarin we 
bi+ en de monoseksuele norm, de organisatie, de belangrijkste bi+ issues en bijzonderheden van 
bi+ emancipatie onder de aandacht konden brengen van emancipatie ambtenaren. Daarnaast heeft 
de dossierhouder een nuttige bijeenkomst met belangrijke middenveld organisaties belegd waarin 
openlijk is uitgewisseld wat nodig is en wat organisaties zelf willen gaan doen op het gebied van 
bi+.  
 
Pleitbezorgingsagenda 
Op dit moment richt Bi+ Nederland zich in pleitbezorging en overheidsadvisering uitsluitend op de 
landelijke overheid. Er is een voorlopige pleitbezorgingsagenda ontwikkeld gericht op bi+ thema’s 
in beleid en politiek en deze is voorgelegd en aangescherpt in een adviesbijeenkomst van externe 
deskundigen.  
 
Landelijke Werkgroep Politiek van het COC 
Bi+ Nederland is in 2020 lid geworden van de Landelijke Werkgroep Politiek van het COC. Dit is een 
adviserende werkgroep voor het COC. Het is voor ons een belangrijk netwerk om kennis en 
informatie over landelijk LHBTI+ beleid, politiek en pleitbezorging uit te wisselen. Ook kunnen we 
hier, waar relevant, bi+ emancipatie en inclusie thema’s agenderen. 
 
Artikel 1 van de Grondwet 
In juni 2020 heeft Bi+ Nederland haar eerste formele brief gestuurd naar alle woordvoerders van de 
commissies die betrokken waren bij de Tweede Kamer behandeling van het initiatiefwetsvoorstel 
voor toevoeging van de gronden ‘seksuele gerichtheid’ en ‘handicap’ in artikel 1 van de Grondwet. 
Het COC heeft Bi+ Nederland vanuit haar expertise ondersteund in dit proces en Bi+ Nederland 
heeft op de desbetreffende brief van het COC ook feedback gegeven zodat deze brief bi+ inclusiever 
is geworden.  
 
AWGB 
Eind 2020 is een gezamenlijke inzending gestuurd door COC, NNID, TNN en Bi+ Nederland in het 
kader van de internet consultatie voor wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb) 
en het Wetboek van Strafrecht tan aanzien van seksuele gerichtheid en genderidentiteit. Voor Bi+ 
Nederland zijn deze wetswijzigingen belangrijk, aangezien de huidige wetgeving alleen 
rechtsbescherming biedt voor hetero- en homoseksualiteit. Er is in de inzending verzocht om 
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hetero- of homoseksuele gerichtheid te veranderen in seksuele gerichtheid, zodat ook bi+, pan, 
queer mensen en iedereen in het spectrum van seksuele diversiteit rechtsbescherming krijgt.  
 
Bi+ in de Rainbowvote  
Bi+ Nederland heeft via een feedbackronde in 2020 input geleverd op de brief die het COC naar alle 
landelijke politieke partijen heeft gestuurd over prioritering van LHBTI+ in de landelijke 
verkiezingsprogramma’s voor 17 maart 2021. Bi+ is in de uiteindelijke brief van het COC benoemd 
als thema.  
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8. Onderzoek & Kennis  
 
 
Het grote bi+ onderzoek  
Bi+ Nederland kreeg de (financiële) mogelijkheid om een opdracht uit te zetten voor een groot 
landelijk onderzoek naar de ervaringen van bi+ mensen. We wilden dit onderzoek heel graag, 
aangezien er in Nederland nog nooit onder volwassenen een dergelijk onderzoek heeft 
plaatsgevonden. In dat opzicht staat onderzoek naar bi+ mensen in de kinderschoenen in 
vergelijking met lesbische, homo en transgender personen.  
 
We voerden een aanbesteding uit, waarin we in een Call een opdracht voor het onderzoek 
formuleerden. Aan vijf (top) onderzoekers van verschillende organisaties is gevraagd om te offreren. 
Ook werd deze Call openbaar verspreid via onze organisatie website. In de Call stimuleerden we 
samenwerking tussen organisaties. Alle geïnteresseerden besloten om de krachten te bundelen. De 
negen (top)onderzoekers, die werkzaam zijn binnen zes universiteiten en kenniscentra, offreerden 
gezamenlijk als Bi+ Onderzoeksconsortium. De ingediende offerte werd aan dit consortium gegund. 
Alle onderzoekers hebben hun sporen verdiend op het gebied van LHBT+ onderzoek. Het is een 
unieke grote interdisciplinaire samenwerking van o.a. psychologen, sociologen en pedadogen.  
 
Het grote voordeel van deze opzet voor uitvoering van het onderzoek, is dat Bi+ Nederland als 
opdrachtgever vanuit haar ervaringsdeskundigheid de hoofdthema’s kon bepalen. Dit werden:  
a) de ervaringen en behoeften van bi+ mensen in al hun verscheidenheid  
b) ervaringen met de monoseksuele norm, inclusief coping 
c) signalering van subgroepen die meer risico lopen op verminderd mentaal welbevinden en hoe 
dit te verklaren of begrijpen is 
d) risico- en beschermende factoren voor verminderd mentaal welbevinden  
 
Een ander voordeel van deze opzet is dat het Bi+ Onderzoeksconsortium vanuit hun onderzoeks- 
en LHBT expertise een sterk methodologisch en academisch verantwoord onderzoek kon 
ontwikkelen en uitvoeren. Het onderzoek is op deze manier in de uitvoering en rapportage 
onafhankelijk, wat essentieel is. Het consortium ging in september de online survey uitvoeren onder 
leiding van Laura Baams (Rijksuniversiteit Groningen) en Hanneke de Graaf (Rutgers). Bijzonder was 
dat op een buitengewoon inclusieve manier is gevraagd naar seksuele oriëntatie, genderidentiteit 
en relaties, rekening houdend met alle mogelijke diversiteiten. In overleg met OCW is de rapportage 
uitgesteld van eind 2020 tot medio maart 2021. Na de survey volgt het kwalitatieve onderzoeksdeel 
met diepte-interviews, wat naar verwachting in september 2021 tot een tweede rapportage leidt.  
 
Kennissyntheses 
Aangezien de kennis- en informatievoorziening over bi+ mensen en thema’s nog niet waren 
gebundeld, hebben we twee kennissyntheses (laten) opstellen. Emiel Maliepaard van Atria heeft in 
opdracht van ons een internationale kennissynthese over bi+ opgeleverd op basis van voornamelijk 
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academische onderzoeken. Hij richtte zich op de thema’s identiteiten, zichtbaarheid, relaties en 
gezondheid.  
 
Bi+ Nederland bracht een nationale kennissynthese uit op basis van Nederlandse landelijke 
onderzoeken. Hierin is de berekening gegeven van onze schatting dat ongeveer 1 miljoen mensen 
bi+ zijn. De beperkte cijfers over de houding tegenover biseksualiteit kwamen in beeld. Een 
uitgebreider overzicht kon worden gegeven over de cijfermatige verschillen in ervaringen tussen 
bi+, lesbische, homo en soms hetero mensen in openheid en zelfacceptatie, ervaren acceptatie en 
negatieve reacties, gezondheid en leefstijl, werk, onderwijs (zeer beperkt), veiligheid en seksualiteit 
en relaties. Ook werden bi+ specifieke thema’s en kennislacunes gesignaleerd vanuit Nederlands 
onderzoek. 
 
Factsheet  
De nationale kennissynthese vormde de basis voor de Bi+ Factsheet waarin de highlights op een 
infographic stijl zijn weergegeven. Deze Factsheet is verstuurd naar allerlei emancipatie organisaties 
en kan gebruikt worden in de kennismaking en voorbereiding met nieuwe organisaties, 
journalisten, beleidsmakers en politici.  
 
Onderzoeksagenda 
Er is een onderzoeksagenda ontwikkeld. We zien als prioriteit – naast het lopende onderzoek onder 
bi+ mensen – dat er onderzoek moet gaan plaatsvinden naar de houding tegenover bi+ onder de 
Nederlandse bevolking. Volgens ons vormen metingen over de houding tegenover bi+ de 
basisinformatie om bi+ inclusief LHBTI+ emancipatiebeleid te monitoren. Dit is aangekaart bij OCW, 
het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en de Landelijke Werkgroep Politiek van het COC.   
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9. Organisatie 
 
 
Organisatie opbouw 
We concluderen dat de organisatie-opbouw boven verwachting snel is gegaan in 2020. Dat is 
positief. Tegelijkertijd hebben we ook oog voor ongeplande ontwikkelingen en toekomstige risico’s 
die op de loer kunnen liggen als gevolg van onze snelle ontwikkeling als organisatie. 
 
Wij hebben in een prettige en constructieve samenwerking een stevige basis voor onze organisatie 
opgebouwd. De voor 2020 geplande opbouw activiteiten zijn gerealiseerd. De organisatie is 
opgebouwd zoals bij de oprichting in 2019 werd beoogd. Grote beslissingen vonden plaats in de 
kerngroep waarin ook het bestuur zit en die maandelijks bij elkaar kwam, met uitzondering van de 
zomerperiode. Eén kerngroeplid vertrok en is nog wel af en toe betrokken bij de organisatie. Een 
delegatie van de kerngroep was daarnaast verantwoordelijk voor de aansturende en uitvoerende 
werkzaamheden en zij overlegden minimaal wekelijks. Zij hielden ook twee strategiedagen en dit 
soort dagen willen we minimaal tweejaarlijks blijven houden. De werkzaamheden waren verdeeld 
over verschillende kerngroepleden die als coördinator verantwoordelijk waren voor één of 
meerdere hoofdactiviteiten of aandachtsgebieden. Er werden enkele teams opgezet. Het bestuur 
ontvangt voor het uitoefenen van haar bestuurstaken geen vergoeding en kan wel gemaakte 
onkosten declareren. Een bestuurslid kan echter wel andere werkzaamheden ten behoeve van de 
stichting uitvoeren, aangezien Bi+ Nederland nog een jonge en startende organisatie is en heeft 
geen werknemers in dienst. 
 
Vrijwilligers 
In de teams zaten, naast de kerngroepleden, ongeveer 15 vrijwilligers. Zij vonden ons via onze social 
media kanalen, de website, media-aandacht, onze campagne, via via of we benaderen ze zelf. Ze 
droegen bij als onder andere redactielid, het organiseren van real life of online events en 
bijeenkomsten, het hosten van online meet ups, het beheer van de facebookgroep bi+ social, het 
ontwikkelen van de facebookgroep bi+ denktank, pleitbezorging of als ambassadeur.  
 
Gaandeweg werd duidelijk dat het werken in teams niet altijd aansloot bij de gewenste vorm van 
vrijwilligersinzet van bi+ mensen die betrokken wilden zijn. Daarom zijn we de organisatiestructuur 
met vrijwilligers steeds meer gaan omvormen naar het flexibeler werken op project- of incidentele 
basis (t.o.v. structurele basis met vaste overlegstructuur) en werkgroepen. Alle mensen die zich 
actief inzetten voor Bi+ Nederland waren op zijn minst verbonden met een kerngroeplid.  
 
Website, communicatie- en huisstijl 
Een hoogtepunt was de lancering van de nieuwe organisatie website www.biplus.nl in augustus 
tijdens de Amsterdam Pride. Deze website is in de loop van het jaar steeds verder uitgebreid. Er is 
een duidelijke huisstijl ontwikkeld, inclusief logo, communicatiestijl en banners. Dit is vormgegeven 
op basis van de kernwaarden van de organisatie, die we in 2020 hebben vastgesteld: kernwaarden 
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moed, speelsheid, professionaliteit, positiviteit en toegankelijkheid. Deze activiteiten droegen bij 
aan onze zichtbaarheid, uitstraling en professionalisering. 
 
Visie en strategie 
Een basis strategisch kader werd in de loop van 2020 doorontwikkeld tot intern Visie en Strategie 
document. Dit zal in 2021 de grondslag vormen voor het te ontwikkelen Beleidsplan 2021-2022.  
 
Financiën, administratie en monitoring 
De financiële en administratieve organisatieprocessen zijn in 2020 opgezet en ingericht op 
betrouwbare, transparante en beheersbare besluitvorming, verantwoording, monitoring en 
betalingen. De minimale verzekeringen voor de bestuursleden en vrijwilligers werden geregeld, 
evenals het ILGA lidmaatschap. 
 
Bi+ Fonds  
We vinden toegankelijkheid, diversiteit en inclusie essentieel om een laagdrempelige organisatie te 
zijn. Ook werd ons duidelijk dat een deel van de mensen in onze bi+ gemeenschap het niet breed 
heeft. Daarom hebben we eind 2020 besloten om een Bi+ Fonds in te stellen. Dit fonds wordt 
financieel gevormd door vrijwillige donaties die het bestuur aan dit fonds toewijst. In brede zin is 
dit fonds bedoeld voor toegankelijksheidsbevordering voor deelname aan activiteiten van bi+ 
mensen in al hun diversiteit. Het kan bijvoorbeeld gaan om een vergoeding van reiskosten of 
deelnemersgeld voor wie dit financieel lastig kan dragen, evenals het kunnen bieden van een 
gebarentolk, vertalingen, ondertiteling en inzet van hulpmiddelen of begeleiding. 
  



 

24 
 

10. Financiën 
 
 
Verlengd boekjaar 
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. In verband met de oprichting d.d. 15 
augustus 2019 is het eerste boekjaar een verlengd boekjaar. Ten gevolgen hiervan loopt dit boekjaar 
van 15 augustus 2019 tot en met 31 december 2020. 
 
Analyse resultaat, bestedingen en begroting 
De bestedingen inclusief bijdragen derden (€ 43) bedragen € 96.871 over het boekjaar. Dit is € 3.774 
lager dan de begroting van € 100.645. Het overschot is met name het gevolg van de effecten van 
COVID-19 maatregelen. De fysieke Bi+ dag heeft geen doorgang kunnen vinden. Er zijn in plaats 
daarvan diverse online Bi+ workshops georganiseerd. Daarnaast is er minder uitgegeven aan 
communicatiemateriaal. De inkomsten exclusief bijdragen derden (€ 43) zijn € 96.238 en hebben 
vooral betrekking op de projectsubsidie Meer ruimte voor iedereen (2020-2022) van het ministerie 
OCW. Per saldo heeft Bi+ Nederland over het boekjaar een negatief resultaat behaald van € 633.  
Per hoofdactiviteit is het overschot van € 3.774 aan bestedingen ten opzichte van de begroting als 
volgt weer te geven: 

  

Activiteit Specificatie activiteit 2020 realisatie 2020 begroting Verschil in € Verschil in %
A Organisatie Administratie en verantwoording subsidie 4.934 4.934 0

Bedrijfsvoering 259 484 (225)
Communicatie 8.067 9.017 (950)
Huur locatie 1.539 1.729 (190)
Kosten kerngroep 4.541 4.620 (79)
Lidmaatschap ILGA Europe 150 182 (32)
Strategisch kader 1.271 1.271 0
Verzekeringen 594 702 (107)

Totaal A Organisatie 21.354 22.937 (1.583) -6,90%
B Onderzoek en Kennis Jaarlijks factsheet o.b.v. Nederlands onderzoek 3.388 3.388 0

Onderzoek 1 startfase, kennissynthese, raadpleging 17.046 17.046 0
Onderzoek 2: survey 11.690 11.690 0
Onderzoeksagenda en advies 2.541 2.541 0

Totaal B Onderzoek en Kennis 34.666 34.666 0 0,00%
C Gemeenschap Ambassadeurs 3.198 3.291 (93)

Bi+ community events 335 488 (153)
Bi+ conferentie: bijdragen derden (43) 0 (43)
Bi+ conferentie: kosten 5.146 6.985 (1.839)
Campagne 6.292 6.292 0
Ondersteunen lokale initiatieven 1.016 1.016 0
Redactie 10.205 10.269 (64)
Vrijwilligerscoordinatie 4.066 4.066 0

Totaal C Gemeenschap 30.215 32.406 (2.191) -6,76%
D Middenveld Bi+ event 1.016 1.016 0

Bi+ workshop 2.965 2.965 0
Deelname ILGA Europe conferentie 968 968 0
Deelname overige evenementen 605 605 0
Netwerk opbouwen 3.388 3.388 0

Totaal D Middenveld 8.942 8.942 0 0,00%
E Overheid Advisering overheid 1.694 1.694 0
Totaal E Overheid 1.694 1.694 0 0,00%
Eindtotaal 96.871 100.645 (3.774) -3,75%
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11. Vooruitblik 
 
 
Continuering 
In het komende jaar willen we de hoofdactiviteiten voortzetten.  
 
Diversiteit 
Daarnaast hebben we als organisatie het streven om een nog meer diverse groep bi+ mensen te 
bereiken zowel in ons community aanbod als in de eigen organisatie. Dit willen we onder andere 
doen door activiteiten te organiseren gericht op groepen bi+ mensen die extra aandacht behoeven 
of die momenteel bij ons ondervertegenwoordigd zijn. We gaan verkennen op welke vormen van 
diversiteit we ons meer actief zullen gaan richten. Ook willen we via samenwerkingen bi+ mensen 
met verschillende kenmerken of achtergronden beter bereiken.  
 
Verkenning drie extra aandachtsgebieden  
In de loop der tijd zien we bijzondere aandachtsgebieden ontstaan als gevolg van maatschappelijke 
ontwikkelingen, groeiende bewustwording of signalering van blinde vlekken en thema’s die door 
niemand worden opgepakt en die van belang zijn voor een bi+ inclusieve samenleving en wereld. 
Het gaat om: 
 

• Seksuele grensoverschrijding en huiselijk geweld 
De CBS prevalentiemonitor huiselijk geweld en seksueel geweld (december 2020) liet 
schokkend hoge prevalenties zien in ervaringen onder bi+ mensen. In 2021 onderzoeken 
we wat we vanuit Bi+ Nederland kunnen doen om hier beleidsmatige en politieke aandacht 
voor te vragen en of een laagdrempelig community aanbod realiseerbaar is.  
 

• Internationale bi+ gemeenschapsvorming 
In 2020 heeft Bi+ Nederland samen met de internationale bi+ activist Robyn Ochs, twee Bi+ 
World Meet-ups geïnitieerd en georganiseerd. Uit deze online internationale bi+ safer 
spaces waar vooral bi+ activisten aan deelnamen, kwam naar voren dat er nog nauwelijks 
een internationale bi+ gemeenschap is. Die behoefte is er duidelijk wel. We gaan verkennen 
welke rol Bi+ Nederland kan spelen in het bevorderen van een dergelijke internationale bi+ 
gemeenschap.  

 
• Relatie diversiteit 

Op dit moment is relatie diversiteit geen thema in het landelijke emancipatiebeleid. Relatie 
diversiteit is niet automatisch een bi+ specifiek thema. Maar in de praktijk krijgen veel bi+ 
mensen te maken met beperkende relatie normen door vooroordelen en soms in het 
vormgeven van een bi+ oriëntatie. We willen hier vanuit Bi+ Nederland meer aandacht aan 
besteden omdat dit, volgens ons, bevorderlijk is voor de emancipatie van bi+ mensen en de 
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ruimte voor iedereen om liefde, lust, verlangen en relaties te ervaren vanuit zelfbeschikking 
en keuzevrijheid.  
 

Verkenning Wat werkt voor bi+ acceptatie  
Met Movisie zijn we aan het oriënteren of zij in hun serie ‘Wat werkt voor acceptatie’ onderzoeken, 
een apart onderzoek naar mechanismen en werkbare elementen gericht op bi+ acceptatie kunnen 
doen. Wij verwachten dat voor acceptatie van bi+ meer nodig is dan acceptatie van bi+ als seksuele 
oriëntatie. We menen dat de combinatie van a) de norm van monoseksualiteit, b) de binaire 
man/vrouw norm en c) relatienormen de acceptatie van bi+ in de weg staan. Meer inzicht gebaseerd 
op onderzoek helpt om effectieve interventies en beleid te ontwikkelen.  
 


