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Voor Bi+ Nederland vormde 2021 het tweede volledige jaar. 
We bouwden daarin voort op de gelegde basis. Het was ook 
een jaar waarin de Corona pandemie veel impact had op het 
dagelijks leven. Dit leidde ertoe dat we de meeste activiteiten 

online aanboden of uitvoerden. Hiermee hadden we inmiddels 
veel ervaring. Alle in Nederland geplande activiteiten voor 

community opbouw, mobilisatie van middenveld organisaties 
en pleitbezorging werden gerealiseerd. Er ontstonden ook  

nieuwe werkgroepen en projecten als gevolg van actualiteiten 
en kansen. 

Hoogtepunten waren de druk bezochte landelijke online 
Bi+ Dag, de Pride Walk in Amsterdam, de lancering van het 
eerste landelijke onderzoek onder bi+ mensen en de eerste 

motie over bi+ in het parlement. 

De organisatie professionaliseerde door het aanvragen van 
een ANBI status en het aanstellen van een directeur in de 

overgang naar 2022. Het aantal ‘vaste’ vrijwilligers groeide en 
het bereik nam flink toe. 



± 25 vrijwilligers

6 kerngroepleden

4 ‘vaste’ krachten

€ 145.214 bijdrage Ministerie van OCW 

€ 5.657 overige inkomsten 

35.000 via Facebook

1500 mensen in bi+ socials groepen

500 deelnemers aan bi+ activiteiten



Bi+ Nederland zet zich in om bi+ 
communities te versterken en ontmoetingen 
tussen bi+ mensen mogelijk te maken. 
Regelmatig horen we hoe belangrijk 
contacten met andere bi+ mensen zijn en 
dat mensen hier voor het eerst het gevoel 
hebben dat ze volledig zichzelf kunnen zijn. 
Veiligheid, inclusie en toegankelijkheid in de 
community events staa voorop. Met de 
organisatie website, social media pagina’s 
op Facebook, Instagram, LinkedIn en de 
besloten groep op Facebook bereiken we 
bi+ mensen van alle leeftijden en 
achtergronden. We delen informatie en 
stimuleren onderlinge uitwisseling. 

De maandelijkse online Meet Ups zijn steeds 
goed bezocht door een vaste groep en er 
komen regelmatig nieuwe bi+ mensen, die 
soms ook vrijwilliger worden.

In 2021 hebben we samen met de 
Amerikaanse bi activist Robyn Ochs drie Bi+ 
World Meet Ups georganiseerd. Elke keer 
komen er tussen de vijftig en tachtig mensen 
uit meer dan twintig landen van meerdere 
continenten. Dit is een bevestiging dat er 
ook internationaal behoefte is om elkaar te 
ontmoeten en informatie uit te wisselen



In april vond de landelijke Bi+ Dag plaats. 
Vanwege Corona was dit online. Met 
ongeveer tachtig deelnemers, een panel en 
acht workshops was dit een groot succes. 
Thema’s waren o.a. ‘newbi’s (die hun bi+ 
aan het verkennen zijn), zelfzorg, relaties, 
intimiteit en consent en empowerment. Alle 
online deelnemers kregen een 
brievenbuspakket met passende gadgets 
voor de Bi+ Dag. De reacties waren 
enthousiast en voor veel mensen was de 
dag een warm bad van (h)erkenning, 
‘inspirerend’, ‘thuiskomen’ en ‘steunend’. 



In 2021 waren we vanuit Bi+ Nederland voor het eerst groots zichtbaar
tijdens een Pride evenement, namelijk de Pride Walk in Amsterdam. In het
‘bi+ blok’ liepen ongeveer zestig bi+ mensen en hun partner(s), kinderen en
allies mee. In de Pride Amsterdam organisatie hadden we voor het eerst een
Bi+ Commissie. De organisatie van de Pride Walk vroeg ons een speech te
houden bij het Pride Walk event, de eerste keer dat een bi of bi+ organisatie
daar het podium kreeg. De media hebben onze deelname opgepikt en ook
dat gaf positieve zichtbaarheid.



Van 1 t/m 23 september hielden we de 
campagne 1 van 1 miljoen. Het doel was 
om positieve zichtbaarheid van 
bi+ mensen te vergroten en over te 
brengen dat er in Nederland 
heel veel mensen zijn die onder de 
bi+ paraplu vallen. Met ieder een eigen 
leven en ieder een eigen invulling van wat 
liefde, seks en relatie betekent. Foto’s en 
verhalen van allerlei bi+ mensen, 
waaronder onze ambassadeurs, werden 
uitgelicht. Ook werden bi+ mensen 
gestimuleerd om met de hashtag
#1van1miljoen zelf zichtbaar bi+ te zijn op 
hun eigen social media. De laatste dag van 
de campagne, de internationale Bi Visibility
Day, was er extra aandacht via onze social
media kanalen.



We hebben opdracht gegeven aan het bi+ onderzoeksconsortium van 10 top
onderzoekers om het eerste landelijke onderzoek onder bi+ mensen uit te 

voeren. In het voorjaar verscheen het onderzoeksrapport Niet in één hokje,
gebaseerd op een survey onder ongeveer 3000 bi+ mensen.  In de herfst 

kwam het onderzoeksrapport “Ik was altijd al niet standaard” uit op basis van 
interviews en verhalen van 17 bi+ volwassenen. De twee rapporten gaven o.a. 

inzicht in de ontwikkeling en beleving van bi+ oriëntaties, relatievorming, 
ervaringen met de monoseksuele norm, welbevinden en coping.

De uitkomsten zijn gepresenteerd in de Bi+ Talkshow aan bi+ mensen in 
Nederland en daarnaast in Vlaanderen en aan de ambtenaren van de Directie 

Emancipatie. De uitkomsten werden gebruikt in trainingen en workshops, 
onze kennisproducten en pleitbezorging.



Het onderzoek onder 
bi+ mensen stond 
centraal in de 
talkshow ‘Hoe is het 
om bi+ te zijn?’ die 
Bi+ Nederland 
organiseerde in 
Pakhuis de Zwijger.

De onderzoekers 
presenteerden en 
reflecteerden over de 
belangrijkste 
uitkomsten. 

Er was een panel met 
COC Nederland, 
Movisie en 
Bi+ Nederland. 



De voormalig minister van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap gaf een boodschap:

‘Ik strijd als emancipatie minister voor een 
wereld waarin iedereen de ruimte heeft om 
zichzelf te zijn en zich daarbij veilig te voelen. 
Ook de ruim 1 miljoen bi+ personen in 
Nederland. De realiteit is echter dat dit nog niet 
altijd het geval is. En dat we nog te weinig 
weten over ervaringen in de bi+ gemeenschap. 
Daarom is het zo goed dat deze onderzoeken 
er nu liggen [...] Ik wil jullie nogmaals bedanken 
voor jullie inzet en het organiseren van deze 
bijeenkomst.’



Voor bi+ emancipatie is basiskennis 
belangrijk over bi+, de monoseksuele 
norm en waar bi+ mensen tegenaan 
lopen. We houden doorlopend de 
kennis bij over bi+ uit onderzoeken in 
Nederland. Eind 2021 brachten we een 
update uit van de Bi+ Factsheet 2021
en van de uitgebreidere 
Kennissynthese over bi+ in landelijk 
onderzoek. Deze kennisproducten 
verspreidden we aan 
kennisprofessionals, journalisten, 
politici en bi+ mensen. 



In 2021 werd een Communicatie Team (Comm Team) 
opgericht. Dit team houdt zich bezig met social media 
content, communicatie boodschappen, grafische 
vormgeving en branding. 

Daarnaast was er een redactie van acht mensen die 
artikelen, blogs, vlogs en podcasts maakten over hun 
eigen ervaringen, reflecties of interessante 
ontwikkelingen en actualiteiten. Deze groep werd ook 
als klankbord ingezet. 

De website www.biplus.nl werd verder uitgebouwd.



De minister van OCW heeft toegezegd 
dat de Bi+ Zelfscan bij de Directie 
Emancipatie zal worden uitgevoerd. 

Eind 2021 hebben we de Bi+ Zelfscan voor 
organisaties opgeleverd. Deze tool is bedoeld voor 
lhbti+ organisaties en organisaties die zich al 
bezighouden met bi+, lhbti+, emancipatie en/of 
diversiteit om inzicht te krijgen hoe de eigen 
organisatie ervoor staat wat betreft bi+ inclusie. De 
online scan van 20 vragen leidt tot een score. In het 
5 punten plan staat basisinformatie, gevolgd door 
een checklist waar organisaties mee aan de slag 
kunnen. 

De 5 punten zijn: 

1. Kennis

2. Taal

3. Cultuur

4. Representatie en zichtbaarheid

5. Dienstverlening en producten



Netwerkopbouw en samenwerking 
met middenveld organisaties is 
een strategie om bi+ emancipatie 
en bi+ inclusie te bevorderen. Met 
enkele belangrijke lhbti+ en 
emancipatie organisaties hebben 
we samengewerkt in projecten, via 
het verzorgen van feedback of 
vanuit een opdrachtgever/-nemer 
relatie. We zien het als een positief 
teken dat deze organisaties steeds 
vaker en makkelijker spreken over 
het bredere en inclusievere bi+ in 
plaats van biseksualiteit. 

Movisie heeft in 2021, met onze medewerking, hun 
Handreiking LHBTI Emancipatie: Feiten en cijfers op 
een rij bi+ inclusiever gemaakt. Ook is een 
samenwerking opgestart waarin een 
literatuurverkenning wordt uitgevoerd naar het 
verminderen van bi+ discriminatie. Daarna worden 
adviesgesprekken gehouden met belangrijke lhbti+ 
interventie ontwikkelaars gericht op meer bi+ 
inclusie.

Met COC, NNID en TNN werd verkend op welke 
wijze in de toekomst meer kan worden 
samengewerkt. Er zijn duidelijk gedeelde 
emancipatie doelen en we kunnen elkaars 
boodschappen versterken.





Bi+ Nederland richt zich op landelijke pleitbezorging om wet- en regelgeving en 

beleid bi+ inclusiever te maken. We hebben in 2021 met meerdere ministeries 

en politici contact gehad over o.a. emancipatie, veiligheid en seksueel geweld.

Tijdens de Bi+ Talkshow sprak de toenmalige minister van OCW Van Engelshoven

haar waardering uit over Bi+ Nederland en het bi+ onderzoek. Dit was een 

moment van erkenning, want het was pas de tweede keer dat een Nederlandse 

bewindspersoon openlijk aandacht besteedde aan bi+ of biseksualiteit.

In 2021 werden met COC, TNN en NNID meerdere gezamenlijke brieven 

geschreven aan ministers en het kabinet. Hierin is in toenemende mate 

aandacht voor bi+. 

We hielden vinger aan de pols in de voorgenomen wetswijziging van 

de Algemene Wet Gelijke Behandeling en Wetboek van Strafrecht 

artikelen om ‘hetero- en homoseksuele gerichtheid’ te vervangen 

door ‘seksuele gerichtheid’. Bi+ wordt, in tegenstelling tot lhti, nog 

niet beschermd in deze wetgeving.



Bi+ Nederland heeft aandacht gegenereerd voor de schrikbarend 
hoge cijfers van seksueel geweld en geweld achter de voordeur 
die bi+ mensen meemaken (o.a. in de CBS prevalentiemonitor 
2020). Er werd een Werkgroep Consent opgericht. 

Mede door onze inzet werd in februari 2021 voor het eerst in de 
geschiedenis een motie over bi+ aangenomen in het parlement. 
De motie richtte zich op het laten uitvoeren van een onderzoek 
naar huiselijk en seksueel geweldservaringen van bi+ vrouwen en 
meer bi+ inclusieve hulpverlening, preventie en seksuele 
vorming. 

Het onderzoek is inmiddels verruimd van bi+ vrouwen naar lhbti+ 
mensen. Dit is een succes voor de gehele lhbti+ community. Wel 
bewaken we dat er daadwerkelijk expliciete aandacht zal zijn 
voor bi+ mensen en bi+ inclusie, want nog vaak raakt dit 
ondergesneeuwd in bredere lhbti+ aandacht.



Als gevolg van maatschappelijke 
ontwikkelingen, groeiende 
bewustwording of signalering van blinde 
vlekken en thema’s die niet door andere 
organisaties worden opgepakt, hebben 
we vier bijzondere aandachtsgebieden 
gesignaleerd die van belang zijn voor 
een bi+ inclusieve samenleving en 
wereld:

1. Seksuele grensoverschrijding en 
huiselijk geweld 

2. Internationale bi+ 
gemeenschapsvorming 

3. Relatie diversiteit

4. Onderwijs en arbeidsmarkt 

Deze aandachtsgebieden willen we meer 
aandacht geven, wanneer we daar 
kansen en mogelijkheden voor zien.



Naast de vier vaste krachten die de 

organisatie ‘dragen’, hebben we een fijne 

groep vrijwilligers. Deze groep wordt steeds 

groter en, naast community versterking, 

nemen vrijwilligers in toenemende mate meer 

substantiële taken op zich. Voor sommigen 

vormt dit een springplank naar participatie 

op de arbeidsmarkt. Voor alle vrijwilligers 

hebben we twee online vrijwilligersmiddagen 

en een lunch georganiseerd om hen te 

informeren over bi+ thema’s en 

ontwikkelingen en om elkaar beter te leren 

kennen.

In oktober 2021 realiseerden we een Bi+ 

Nederland werklocatie (ook bekend als bi+ 

kantoor of bi+ headquarters). Er zijn vier 

werkplekken en een overlegruimte. 

De Werkgroep Consent en de Werkgroep 

Diversiteit werden opgericht.

Barbara Oud werd net na de jaarwisseling 

directeur en de ervaren Petra Luiken werd 

aangesteld als interim-voorzitter (inmiddels 

voorzitter). De aanvraag van de ANBI status 

en het Beleidsplan 2021-2022 droegen bij 

aan verdere professionalisering.



Factsheet 2021

Bi+ Inclusieve Taalwijzer

Tien tips over bi+ inclusie voor lhbti+ professionals en vrijwilligers

Bi+ Zelfscan voor organisaties

Kijk op www.biplus.nl of meld je aan voor de Bi+ Nederland nieuwsbrief

Wij adviseren, bieden trainingen, workshops en presentaties 
en werken graag samen. Stuur een e-mail naar info@biplus.nl.

biplusnederland

biplusnl

biplusnl

biplusnl

https://biplus.nl/factsheet-2021/
https://biplus.nl/bi-plus-inclusieve-taalwijzer/
https://biplus.nl/10-tips-biplus-inclusie/
https://biplus.nl/zelfscan/
http://www.biplus.nl/
https://biplus.nl/#nieuwsbrief
https://www.linkedin.com/company/biplusnederland
https://www.instagram.com/biplusnl/
https://www.facebook.com/biplusnl
https://twitter.com/biplusnl
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