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Waarom De Roze Loper?
Je thuis en veilig voelen is een basisbehoefte 
van ieder mens. Helaas is dit niet voor iedereen 
vanzelfsprekend. Om er voor te zorgen dat ook 
lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, 
biseksuele, transgender en intersekse mensen 
(LHBTI) zich thuis en veilig kunnen voelen in 
een zorg- en welzijnsinstelling, is de Roze Loper 
ontwikkeld. Tolerantie, respect en openheid gelden 
daarbij als vaste waarden.

De Roze Loper heeft als doel de sociale acceptatie 
van LHBTI’s in zorg- en welzijnsinstellingen te 
bevorderen. De Roze Loper bestaat uit een traject 
dat leidt naar sociale acceptatie van seksuele en 
genderdiversiteit in de zorg. Cliënten voelen zich 
na een traject meer gezien en voelen zich veilig 
in hun identiteit. Daarnaast wordt de organisatie 
zelf meer inclusief naar minderheidsgroepen in het 
algemeen. 

Hoe werkt Saenden aan sociale acceptatie?
Zowel medewerkers als vrijwilligers krijgen een 
training aangeboden over het respectvol omgaan 
met LHBTI’s. Ook de vertrouwenspersoon is op 
de hoogte van de inhoud van het certificaat en 
handelt hier vanzelfsprekend ook naar. Door 
het jaar heen zorgt Saenden er voor dat het 
onderwerp terugkerend op de agenda staat. Ook 
het faciliteren van ontmoeting en het uitdragen 
van het Roze Loper gedachtegoed zijn belangrijke 
onderdelen. 

Activiteiten
Saenden organiseert met regelmaat activiteiten 
met een roze tintje: inloopochtenden, optredens, 
een voordracht of quiz én zoekt daarbij ook 
aansluiting bij andere initiatieven in de Zaanstreek 
en daarbuiten. Niet alleen bewoners en cliënten 
zijn welkom bij activiteiten, ook mensen uit de 
buurt, jong en oud, mogen aansluiten. 

KIWA voert jaarlijks een audit uit namens De Roze 
Loper. Zo weet u zeker dat Zorgcirkel Saenden 
blijft voldoen aan de eisen die gesteld worden om 
voor certificering in aanmerking te komen.

Sinds 2017 heeft Zorgcirkel Saenden De Roze Loper. De Roze Loper is hét certificaat voor 
woonzorg-, thuiszorg- en welzijnsinstellingen die aandacht besteden aan seksuele en gender 
diversiteit bij cliënten, bezoekers en zorgprofessionals. 

De Pride Walk lopen we samen!


