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SDG'S 
Ons plan om gender neutrale wc's te plaatsen is
ook onderdeel van de realisatie van SDG's.
SDG 5 richt zich op het stoppen van alle vormen
van discriminatie, het tegengaan van alle vormen
van geweld tegen vrouwen en meisjes, én het
bereiken van volledige en effectieve participatie
op alle niveaus van besluitvorming.  SDG 6 richt
zich op het verminderen van alle vormen van
geweld, aanpak corruptie, zorgen voor effectieve,
verantwoordelijke en transparante instellingen en
voor responsieve, participatieve en
representatieve besluitvorming, toegang tot
informatie en bescherming. SDG 10 gaat over
sociale, economische en politieke insluiting van
iedereen; gelijke kansen scheppen, ordelijke,
veilige en verantwoorde migratie en mobiliteit van
mensen mogelijk maken. 
 

GENDER NEUTRALITEIT
Genderneutraal, wat betekent dat eigenlijk?
Genderneutraal betekent dat er geen
onderscheid wordt gemaakt tussen mannen
en vrouwen, en dat bepaalde sociale-,
gedrags-, en identiteitsaspecten niet worden
toegekend aan het man- of vrouw-zijn.
Genderneutraliteit kan worden toegepast in
allerlei omgangsvormen, van taalgebruik tot
aan de opvoeding van kinderen.
Door rekening te houden met
genderneutraliteit zorg je er als bedrijf
organisatie en school voor, dat een steeds
meer zichtbare groep in onze samenleving, de
non-binaire transgender personen, zich niet
uitgesloten voelen en meer gelijke kansen
krijgen.

We leven nu in het jaar 2021, een tijd van grote
shifts! Een inclusieve samenleving is volgens
ons een stukje op aarde waar iedereen welkom
is en zich welkom en gezien voelt. Ons doel is
dan ook om Leeuwarden zo welkom en
inclusief mogelijk te ontwikkelen en profileren
en daar hoor ook een zo gender neutraal
mogelijke omgeving bij! Daar wil jij toch
onderdeel van zijn! Onze missie is geslaagd
wanneer wij minstens 15 genderneutrale wc's
hebben gerealiseerd in leeuwarden en
wanneer er meer aandacht is voor gender
neutraliteit. 

Wat gaat dit kosten?  

Een bestaande wc kan met relatief weinig
middelen worden getransformeerd tot gender
neutrale wc. Op de buitenkant van de wc staat
geen vrouw of een man afgebeeld, maar het
gender neutrale symbool, zie hieronder.
Bordjes met een gender neutraal symbool
hebben wij! Gratis voor jou en jullie! 

Overstijgend vraagt het visievorming. Waarom
gaan wij als bedrijf hiervoor staan? We
sparren als jonge mensen in deze stad graag
mee!

Gender neutrale wc's  zijn niet alleen voor
mensen die transgender zijn, maar ook voor
mensen die bijvoorbeeld beperkt zijn. Vaak zie
je dat een begeleider dan van het andere
geslacht is en daardoor niet mee kan naar het
toilet en dus geen hulp kan bieden. Vaders en
moeders met kinderen lopen tegen hetzelfde
probleem aan. Een vader mag niet mee met
zijn dochter naar het dames toilet en gebeurt
dit wel, dan hoor je vaak van de man terug dat
de vrouwen wc's  een stuk schoner zijn. Genoeg
redenen dus om gender neutrale wc’s te
hanteren!

O3 Leeuwarden is een bedrijf dat zich bezig
houdt met het ontwikkelen en organiseren van
evenementen en projecten en vestigen ons in
het Blokhuispoort. Studenten van NHLStenden,
ROC Friese Poort en het Friesland College
runnen het bedrijf, samen met 3 projectleiders.
Bij O3 Leeuwarden organiseren wij ieder jaar
een ludieke actie om mensen bewust te maken
van de SDG's. Dit jaar gaan we voor duurzame
verandering, het realiseren van 15 (!) GENDER
NEUTRALE WC'S. 
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