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Begrippenlijst

In deze begrippenlijst lichten we kort enkele begrippen toe die we in deze

publicatie vaak hanteren. De lijst is niet uitputtend. Voor meer informatie ver-

wijzen we naar verschillende websites. 

Homoseksualiteit is een benaming voor mensen met een seksuele voorkeur

voor mensen van hetzelfde geslacht. Een man die op mannen valt, wordt ook

wel ‘homo’ genoemd. Een vrouw die op vrouwen valt wordt ‘lesbisch’

genoemd. Belangrijk is het onderscheid tussen homoseksuele gevoelens,

homoseksueel gedrag en homoseksuele identiteit. Niet iedereen met homo-

seksuele gevoelens heeft homoseksuele contacten (gedrag). En niet iedereen

die (wel eens) homoseksueel contact heeft noemt zichzelf homoseksueel

(identiteit). Meer informatie is onder andere te vinden op www.allesovergay.nl. 

Biseksualiteit: Mensen die op vrouwen én mannen vallen, worden ook wel

biseksueel genoemd. Biseksualiteit heeft net als homoseksualiteit te maken

met gevoelens, gedrag en identiteit. Veel mensen hebben biseksuele gevoe-

lens en fantasieën. Sommigen biseksuelen hebben afwisselend (seksuele)

relaties met mannen en vrouwen, anderen hebben bijvoorbeeld een relatie

met een vrouw en daarnaast seksueel contact met een man. Er zijn allerlei

varianten mogelijk. Of iemand zichzelf ook ‘bi’ noemt, is persoonlijk. Dat

heeft te maken met iemands gevoel en met de relatie(s) die iemand heeft,

heeft gehad, of zoekt. Iemand die eenmaal een relatie heeft gehad met iemand

van hetzelfde geslacht kan zich toch hetero noemen, bi of ineens homo of les-

bisch. Ook kan iemand met vooral homoseksuele of lesbische relaties zich na

enkele hetero- of bi-partners lesbisch of homo blijven noemen, maar even-

goed switchen naar de term biseksueel. Met andere woorden: hoe iemand zijn

of haar seksuele identiteit beschrijft, kan veranderen in de tijd, afhankelijk van

de situatie of de omstandigheden. Meer informatie over biseksualiteit is te

vinden op www.lnbi.nl.
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Transgenders voelen zich niet (helemaal) thuis in hun eigen lichaam. Ze voe-

len zich geen man of vrouw, maar op de eerste plaats mens. Sommigen leven

afwisselend als man of vrouw, anderen leven ‘tussen twee geslachten in’. Vaak

zijn transgenders ontevreden over (een deel van) hun lichaam, omdat die niet

past bij hun gender-identiteit. Sommigen willen daarom graag gedeeltelijk een

medische behandeling, maar dat is niet mogelijk.

Het begrip transgender wordt als verzamelterm gebruikt voor alle mensen die

zich transgender, transseksueel en/of travestiet voelen. Een transseksueel is

iemand die zich helemaal niet thuis voelt in zijn eigen lichaam. Zij voelen zich

alsof ze in het verkeerde lichaam zijn geboren en vaak zijn zij zo ontevreden

over het geslacht van hun lichaam dat zij een medische behandeling willen

ondergaan. Een travestiet kleedt zich zo nu en dan eens als iemand van het

andere geslacht, omdat hun geslacht ook niet helemaal past bij hun identiteit.

Travestieten voelen zich doorgaans goed bij die ‘deeltijdregeling’. Meer infor-

matie is te vinden op www.transgendernetwerk.nl. 

Holebitra/hlbt: Holebitra en hlbt zijn afkortingen voor homoseksuele 

mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen en transgenders. 

Seksuele geaardheid en gender-identiteit: Voor de homoseksuele, lesbische en

biseksuele identiteit bestaan verschillende termen. In het dagelijks woordge-

bruik wordt ‘seksuele geaardheid’ daar het meest voor gebruikt. Sommige

mensen verkiezen de term ‘seksuele oriëntatie’, anderen ‘seksuele voorkeur’,

weer anderen ‘seksuele gerichtheid.’ Iedere term heeft zo zijn voor- en tegen-

standers. 

Met het oog op de leesbaarheid hebben wij gekozen voor een benaming die

het meest aansluit bij het dagelijks woordgebruik. Transgenders worden vaak

in één adem genoemd met homoseksuelen, lesbiennes en biseksuelen. Dit is

feitelijk onjuist, omdat transgender niet gaat over seksuele geaardheid.

Transgenders zijn net als iedereen hetero-, homo- of biseksueel. Transgender
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gaat over de gender-identiteit (hoe je je voelt als man en/of vrouw), vandaar

dat deze term wordt gebruikt naast de term ‘seksuele geaardheid’. 

Acceptatie, (in)tolerantie en discriminatie: In deze publicatie spreken we

afwisselend over acceptatie, (in)tolerantie en discriminatie ten opzichte van

homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen en transgenders. In

het dagelijks gebruik lopen deze termen nogal eens door elkaar, hoewel ze

allemaal iets anders betekenen. In deze publicatie is de woordkeuze nergens

willekeurig. 

Acceptatie en (in)tolerantie verwijzen naar een bepaalde houding tegenover

homoseksualiteit, biseksualiteit en transgender. Wij spreken over acceptatie

als de seksuele geaardheid en/of gender-identiteit en levensstijl als gegeven

worden aanvaard. Deze acceptatie of aanvaarding houdt niet per definitie een

positieve waardering in van de seksuele geaardheid en/of gender-identiteit of

levensstijl. Tolerantie verwijst eveneens naar aanvaarding van verschillende

levensstijlen die gepaard gaat met (vreedzame) co-existentie. Intolerantie ver-

wijst daarentegen naar een afkeur en/of een afkeer van homoseksualiteit,

biseksualiteit of niet gangbare gender-identiteit.

Bij discriminatie gaat het niet om een houding tegenover homoseksualiteit,

biseksualiteit of niet-gangbare gender-identiteit, maar om gedrag dat negatie-

ve consequenties heeft voor individuele holebitra’s of de groep als geheel.

Discriminatie heeft verschillende uitingsvormen. Het kan ondermeer gaan om

de toepassing van regels, uitsluiting, belediging, agressie en geweld. 

Roze is de kleur die al sinds decennia wordt gebruikt door holebitra’s en die

symbool staat voor de strijd die zij voeren en hebben moeten voeren voor

gelijke rechten en acceptatie. Roze is overigens niet altijd een positief symbool

geweest: in de Tweede Wereldoorlog werd de roze driehoek gebruikt om

homoseksualiteit te herkennen. Homoseksuele mannen waren verplicht een

roze driehoek op hun kleding te dragen. 
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1 Inleiding
Negen van de tien mensen zijn heteroseksueel. Omdat de meeste mensen

heteroseksueel zijn, gaan zij er van uit dat mensen om hen heen ‘ook zo’ zijn.

Voor één op de tien mensen ligt dat anders. Van deze homoseksuele mannen,

lesbische vrouwen, biseksuelen en transgenders (holebitra’s) is hun seksuele

geaardheid en gender-identiteit voor de buitenwereld meestal niet direct waar-

neembaar. Het verschilt vaak per persoon en situatie of zij hun homoseksue-

le geaardheid of transgender-identiteit aan anderen kenbaar maken en aan

anderen uiten. 

Omdat homoseksualiteit zo onzichtbaar is, veronderstellen velen dat homo-

seksualiteit niet of nauwelijks voorkomt. Hoe vaak horen we mensen niet zeg-

gen dat homoseksualiteit niet voorkomt in hun familie, bij hun op het werk of

op hun school, in hun gemeente, in hun vriendenkring, op de studentenver-

eniging, in hun landen van herkomst, in hun kerk, moskee of synagoge of op

de sportvereniging. Als we als uitgangspunt nemen dat één op de tien men-

sen homoseksueel is en dat dit gegeven vaak onzichtbaar blijft, kunnen we

niet eenvoudigweg geloven dat homoseksualiteit ‘ergens’ niet voorkomt. Dan

moeten we het omdraaien en zeggen: ‘roze is overal’. 

1.1 Aanleiding
De geuzennaam ‘gay’ (Engels voor vrolijk, blij) lijkt zijn betekenis geen recht

te doen. Negatieve berichtgeving over homoseksualiteit domineert de

Nederlandse media. In de afgelopen twaalf maanden was in de media onder

meer te lezen dat ‘antihomoseksueel geweld een structureel en veelvoorko-

mend verschijnsel is’, over ‘het gevaar van ‘healing van homo’s’ (‘Healing

homo’s’, 2008) en over ‘islamitische lesbiennes en homo’s die kunnen reke-

nen op verstotingen of die een dubbelleven leiden’ (Slotervaart, 2009).

In die berichten is het geweld doorgaans het onderwerp en zijn mannen het
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lijdend voorwerp. Maar is dit ook de meest voorkomende vorm van discrimi-

natie waarmee homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen en

transgenders geconfronteerd worden? Of pakt discriminatie anders uit voor

verschillende subgroepen? En zijn er bijvoorbeeld verschillen tussen mensen

die in de stad wonen of erbuiten? Hoe zit het met het verschil tussen mannen

en vrouwen, tussen mensen die openlijk voor hun geaardheid uitkomen of die

juist heimelijk beleven, tussen hen die religieus zijn of niet en maakt het uit of

je je als jongere of als oudere in het sociale leven begeeft? 

In 2005 peilde RADAR al eens de veiligheidsbeleving en discriminatie-ervarin-

gen van homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen en transgen-

ders in de regio Rotterdam-Rijnmond. Destijds bepleitte RADAR een periodie-

ke herhaling van dit onderzoek onder de doelgroep. De bovenstaande vragen

waren aanleiding om dit ook daadwerkelijk op te pakken opnieuw onderzoek

te doen. Eind 2008 ging de – licht aangepaste – vragenlijst opnieuw online,

ditmaal met een veel groter geografisch bereik. Met de recente uitbreiding van

het werkgebied van RADAR, konden alle holebitra’s uit Zuid-Holland-Zuid en

Midden- en West-Brabant en Rotterdam-Rijnmond aan het onderzoek deelne-

men. 

Behalve een breder geografisch bereik, had het onderzoek ook een bredere

insteek. We spraken transgenders nadrukkelijker aan, bijvoorbeeld door aler-

ter te zijn op hoe we vragen formuleerden om zo onbedoelde uitsluiting te

minimaliseren.1 Ook richtten we ons op mensen die zichzelf niet homo of les-

bisch noemen (of biseksueel), maar zich wel aangetrokken voelen tot mensen

van hetzelfde geslacht en daar soms ook seks mee hebben. Met name jonge-

ren en allochtonen identificeren zich niet met ‘homo’ en ‘lesbisch’, ook al heb-

ben ze wel homoseksuele contacten. 

Het doel van de digitale enquête was het achterhalen van de veiligheidsbele-

1 We erkennen overigens dat we hierin niet volledig zijn geslaagd. Door Transgender Netwerk Nederland (TNN)
werden we – in een zeer constructief gesprek – attent gemaakt op bepaalde formuleringen en aannames die
onbedoeld toch dat effect hadden.
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ving en discriminatie-ervaringen van holebitra’s uit het werkgebied van

RADAR. Het ging er daarbij vooral om de omvang en aard van de discrimina-

tie-ervaringen te bepalen. Verder waren we benieuwd naar de meldingsbereid-

heid bij discriminatie-ervaringen en de redenen om die wel of niet te melden.

Uit allerlei onderzoek is namelijk gebleken dat slechts een fractie van de

(homo)discriminatie-ervaringen wordt gemeld bij antidiscriminatiebureaus,

belangenverenigingen en/of politie. Daarnaast wilden we zien hoe de uitkom-

sten van deze meting (in 2008-2009) zich verhielden tot de eerdere meting in

2005. Dit om de (ham)vraag te beantwoorden of de situatie verbetert, ver-

slechtert of gelijk blijft. Tot slot waren we benieuwd naar eventuele regionale

verschillen. 

1.2 Leeswijzer
Deze publicatie is als volgt opgebouwd: het eerstvolgende hoofdstuk behan-

delt de actualiteit in Nederland wat betreft homo-emancipatiebeleid, zicht-

baarheid van holebitra’s in de maatschappij en andere onderwerpen die in

samenhang met homoseksualiteit belicht worden in onderzoeken en in de

media, zoals geweld en religie. We besteden specifiek aandacht aan de situa-

tie in de drie regio’s die tot het werkgebied van RADAR behoren.

Het hoofdstuk daarna gaat over hoe we het onderzoek hebben opgezet en uit-

gevoerd. We bespreken in dit hoofdstuk de centrale onderzoeksvraag, overwe-

gingen over de meetinstrumenten (digitale enquête), de wervingsmethode, de

onderzoeksgroep, de (non)respons, drop-out en kenmerken van de respon-

denten en de mogelijke impact van deze factoren op de uitkomsten van het

onderzoek. Het is een belangrijk hoofdstuk omdat het veel informatie geeft

over hoe je de onderzoeksresultaten moet plaatsen

De resultaten van de veiligheidsbeleving staan centraal in hoofdstuk 4. We

vroegen deelnemers aan het onderzoek onder meer hoe veilig ze zich voelen

in de gemeente en in hun eigen buurt. Daarbij komen overeenkomsten en ver-
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schillen naar voren tussen verschillende regio’s en vergelijken we de nieuwe

uikomsten met die van het onderzoek in 2005/2006. 

In het vijfde hoofdstuk presenteren we de uitkomsten van de discriminatie-

ervaringen. Het gaat daarbij zowel om het geheel van discriminatie-ervaringen

als om de scores op de verschillende terreinen waarop we navraag deden. We

geven de situatie weer in de woonomgeving, op het werk, in het onderwijs, in

het uitgaansleven en op ontmoetingsplekken en eventuele andere plekken. Als

deelnemers aangaven discriminatie te hebben ervaren, konden zij aangeven

of het ging om een incident of dat het hen vaker was overkomen. Ook vroe-

gen we hun naar de aard van de discriminatie en hoe ze gediscrimineerd wer-

den. Voor al deze vragen geldt dat we keken naar eventuele verschillen tussen

mannen en vrouwen, naar regionale verschillen en naar verschuivingen in de

tijd. 

Hoofdstuk 6 gaat over de meldingsbereidheid en overwegingen om al dan

niet tot melding over te gaan. Ook hier keken we naar eventuele verschillen

tussen mannen en vrouwen, naar regionale verschillen en verschuivingen in

de tijd. Ook keken we naar verschillen tussen de meldingsbereidheid, de fysie-

ke plek waar de discriminatie plaatsvond en de aard van de discriminatie. 

Wat veroorzaakt discriminatie en wie maken zich er schuldig aan? Deze vraag

staat centraal in hoofdstuk 7. In hoofdstuk 8 is de centrale vraag wat de ver-

wachtingen zijn over homoacceptatie en de homodiscriminatie. 

We sluiten de publicatie af met een samenvatting, conclusies en een discus-

sie. 

Tot slot nog een opmerking. Dit onderzoek richt zich op de aard en de

omvang van discriminatie-ervaringen van holebitra’s, hun veiligheidsgevoe-
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lens en hun beleving van homoacceptatie en –intolerantie. Daardoor zal het

rapport vooral problematische situaties beschrijven. We willen de lezer vragen

in het achterhoofd te houden dat het grootste deel van de holebitra’s deze

problemen niet (zelf) heeft: de groep die problemen ervaart, is numeriek in de

minderheid. Desalniettemin is dit rapport wenselijk en nodig. De negatieve

ervaringen van de minderheid tonen de kwetsbaarheid van de groep als

geheel. 
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2 Homoseksualiteit in Nederland: de actualiteit

2.1 Koplopers
In 2008 ondertekenden de grote steden een overeenkomst met minister

Plasterk over hun koploperspositie in de acceptatie van homorechten. Deze

steden beloofden een voortrekkersrol te vervullen op het gebied van de homo-

emancipatie. Rotterdam gaat bijvoorbeeld de strijd aan met eerwraak tegen

homoseksuelen. De gemeente geeft met theatervoorstellingen over seksuele

diversiteit voorlichting op middelbare scholen. In buurthuizen krijgen alloch-

tone mannen voorlichting. De financiën die aan het convenant gekoppeld zijn,

zet Rotterdam verder in om de samenwerking te bevorderen tussen homobe-

langenorganisaties, ondersteuningsinstelling Rotterdam Verkeert en de

migrantenzelforganisaties en om het COC verder te profileren. 

Volgens de gemeente en welzijnsinstellingen is de openlijke beleving van

homoseksualiteit in Dordrecht minimaal. Daarom zijn de gemeente

Dordrecht en landelijke overheid een pact aangegaan om homoseksualiteit

zichtbaarder te maken. Er zijn plannen voor een roze evenement, culturele

elementen zoals een expositie, voorlichting op scholen en een trefpunt voor

christelijke homoseksuelen. Het COC hield in het voorjaar van 2009 een

ludieke actie voor de zichtbaarheid van homoseksualiteit in Dordrecht en riep

haar leden op om een zaterdagmiddag hand in hand door Dordrecht te wan-

delen.

Tilburg is als enige gemeente in Noord-Brabant door het Ministerie van OCW

aangewezen als koplopergemeente. Want ondanks het aanbod aan homoho-

reca, -evenementen en belangenorganisaties, neemt de tolerantie volgens de

gemeente Tilburg af. Als koploper wil de gemeente deze toenemende intole-

rantie tegengaan en heeft daarbij de volgende doelstellingen geformuleerd. In

de eerste plaats het bespreekbaar maken van homoseksualiteit onder jonge-
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ren en andere groepen voor wie het onderwerp nog taboe zijn. De tweede

doelstelling betreft de bevordering van de veiligheid van holebitra’s. Het

bestrijden van discriminatie, intimidatie en geweld tegen homoseksuelen is

de derde doelstelling. De laatste doelstelling betreft de waarborging van de

positie en de belangen van homoseksuelen in zorg en welzijn. 

2.2 Zichtbaarheid
In de inleiding stond het al: het is helemaal niet vanzelfsprekend voor homo-

seksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen en transgenders om open

te zijn over hun geaardheid en/of gender-identiteit. In bepaalde gevallen uiten

zij hun geaardheid of identiteit niet, om intolerantie of discriminatie te vermij-

den. Het gevolg is dat homoseksualiteit minder vaak zichtbaar of bespreek-

baar is. Dit beeld werd bevestigd in de publicatie ‘Roze (on)zichtbaar in

Rotterdam?’ (Schriemer, 2006) dat RADAR uitbracht en het onderzoek ‘Terug

in de kast’ van het Bureau Discriminatiezaken Utrecht (Aben, 2008). 

Hoewel de zichtbaarheid van holebitra’s onder autochtonen dalende lijkt, is

die nog altijd groter dan onder allochtone groepen. De afgelopen jaren staken

homo-belangenverenigingen en migrantenorganisaties veel energie in het

bespreekbaar maken van homoseksualiteit in allochtone kringen. Met die dia-

loog is intussen een voorzichtige start gemaakt. Dat heeft nog niet direct

geleid tot de erkenning van het voorkomen van homoseksualiteit in allochto-

ne groepen, laat staan dat allochtone holebitra’s zich op grotere schaal ken-

baar hebben gemaakt (Pierik, 2008; El Kaka & Kursun, 2002; Steenbakker,

Hilhorst & Bakker, 2008). 

Allochtone mannen bezoeken de homoscene wel degelijk, maar slechts weini-

gen kiezen ervoor om openlijk voor hun geaardheid uit te komen. Zij leiden

een zogenaamd ‘dubbelleven’. Deze mannen blijven getrouwd of voldoen

anderszins voor de buitenwereld aan de heteronorm en zoeken zo nu en dan
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contact met andere (homo)mannen. Restricties vanuit hun cultuur, religie en

familie, groepsdruk en het feit dat er discriminatie voorkomt, zijn enkele veel-

gehoorde redenen die voor de ‘heimelijkheid’ van hun homoseksualiteit

(Mullenders, 2005; Steenbakker et al., 2008). 

Overigens zijn het niet alleen allochtone homomannen die een dubbelleven of

een heteroleven leiden; er zijn ook autochtone mannen die dat zo doen. Over

(allochtone) lesbische vrouwen en biseksuelen is ons in dit verband veel min-

der bekend, wat wellicht wijst op een nog grotere onzichtbaarheid. 

‘Out en Proud’ is van oudsher het devies van de homo-emancipatiebeweging

in Nederland. Zij hecht dan ook veel belang aan coming out. Dat draagt bij

aan de zichtbaarheid en emancipatie van de groep. Bovendien wijst onder-

zoek uit dat holebitra’s bij wie de persoonlijke en publieke identiteit redelijk

overeenstemmen, gelukkiger zijn (Schuyf & Dankmeijer, 2005). 

Nederland deed in 2008 voor het eerst mee aan de Internationale Coming-

Outdag. Op 11 oktober van dat jaar, werden in het hele land activiteiten geor-

ganiseerd, veelal op ‘openbare’ plekken. Zo werd de HEMA in Nijmegen ‘roze’

aangekleed, werden er roze tompoucen uitgedeeld en hingen er foto’s in de

etalages van fotograaf Erwin Olaf met daarop homoseksuele mannen- en les-

bische vrouwenstellen. Op andere plekken gingen ‘roze’ organisaties de straat

op (Den Bosch) of was er een cultureel programma (Arnhem). 

2.3 Religie en homoseksualiteit
De laatste jaren is er veel aandacht voor religie en homoseksualiteit. Vaak

wordt er een verband gelegd tussen de geringe acceptatie van homoseksuali-

teit en religie. Zonder hier theologische principes uiteen te zetten, is het

belangrijk om erop te wijzen dat er ook binnen religies verschillende opvattin-

gen zijn over homoseksualiteit. Enerzijds zijn er de ‘preciezen’ die vinden dat

samenleven alleen tussen man en vrouw mogelijk kan zijn en dat seks daar-
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buiten verboden is. Anderzijds zijn er de ‘rekkelijken’ die menen dat je

geloofsschriften in de huidige tijd en context moet zien en dat geloof over lief-

de en barmhartigheid gaat, ongeacht de geaardheid of samenlevingsvorm van

mensen (Religie, n.d.). 

Stichting Yoesuf en RefoAnders zijn voorbeelden van groepen die homoseksu-

aliteit bespreekbaar willen maken in islamitische en christelijke kringen en wil-

len bijdragen aan de acceptatie van homoseksualiteit binnen hun geloof. Deze

groepen kiezen er expliciet voor om deel uit te blijven maken van hun geloofs-

gemeenschappen. Door verbinding te houden en zich niet af te keren, kiezen

zij zeker niet voor de gemakkelijkste weg. 

In Rotterdam werd de relatie tussen homoseksualiteit en religie in het voor-

jaar van 2009 op scherp gesteld naar aanleiding van een artikel in de Gay

Krant over de islamoloog Tariq Ramadan. Een deel van de lokale politiek eiste

als gevolg daarvan het vertrek van deze man, die door de gemeente eerder

werd aangesteld als ‘bruggenbouwer’. De Rotterdamse homobelangenorgani-

saties benadrukten overigens grosso modo dat zij belang hechten aan de dia-

loog tussen de islamitische geloofsgemeenschap en de stad, die Ramadan

mede mogelijk maakte. Het is volgens hen onwenselijk om ‘andersdenken-

den’ hieruit te weren, maar zij benadrukten dat er duidelijk nog bespreekpun-

ten zijn. 

2.4 Geweld
Geweldsdelicten als gevolg van homohaat halen met enige regelmaat de

media en de politieke agenda. In de tweede helft van 2008 kwamen er kort na

elkaar twee rapporten uit over politiecijfers. De politie registreerde in de eer-

ste helft van 2008 landelijk 150 ‘homofobe’ incidenten, dit volgens een rap-

port van het Landelijk Expertise Centrum Diversiteit. Dit aantal beslaat onge-

veer 10 procent van het totaal aantal discriminatoire incidenten (n=1512). 
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Uit de rapportage blijkt dat er een relatie bestaat tussen de plaats van het

voorval en het soort geweld. Op homo-ontmoetingsplaatsen doet zich vooral

geweld tegen personen voor. In de woonomgeving komen vooral intimidatie

en bedreiging voor, maar ook geweld tegen ‘goederen’. Verbaal geweld en sys-

tematische pesterijen doen zich vooral voor op internet, op school en op het

werk (LECD, 2008). 

Een ander onderzoek naar het daderprofiel van plegers van antihomoseksueel

geweld gaf inzicht in het ‘waarom’ van homofobe incidenten. Volgens dit

onderzoek zou geweld tegen homoseksuelen onder meer voortkomen uit

machogedrag en de straatcultuur van allochtone jongeren. Volgens de onder-

zoekers voelen daders van antihomogeweld ergernis, afkeuring en walging ten

aanzien van anale seks, ‘vrouwelijk’ gedrag, zichtbaarheid van homoseksuali-

teit en zijn ze bang door een homo versierd te worden. Slechts een enkeling

heeft een hekel aan homo’s en de meesten realiseren zich dat homoseksuali-

teit bij de samenleving hoort. Deze acceptatie koppelen ze aan strenge voor-

waarden; homoseksuelen mogen de vier bovengenoemde aspecten niet in

hun gedrag tonen. Er lijkt een verband te bestaan tussen het geweld en het

vermoeden een seksueel object voor homomannen te zijn. Deze jongens kun-

nen het idee niet verdragen dat ze in een rol zouden kunnen worden gedron-

gen die zij als vrouwelijk en vernederend zien (Buijs, Hekma & Duyvendak,

2008).

2.5 Identiteit en minority stress
Als holebitra maak je deel uit van een minderheidsgroep die te maken heeft

met stigmatisering, vooroordelen en discriminatie. Discriminatie-ervaringen

van leden van deze minderheidsgroep hebben een grote impact op hoe groot

individuele groepsleden de kans achten daar ook mee te maken te krijgen. Als

je verhalen hoort van andere holebitra’s die zich niet veilig voelen op straat, is

de kans groot, dat jij dat ook zo gaat ervaren. De ‘stress’ die dit oplevert,

wordt ook wel ‘minority stress’ genoemd (Joling & Bos, 2002; Meyer, 2003). 
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Omdat de holebitra’s doorgaans een ‘onzichtbare’ minderheid zijn, wordt

‘onzichtbaarheid’ het spreekwoordelijke wapen in de strijd tegen discrimina-

tie en intolerantie. In beeldspraak: ze komen niet ‘uit de kast’, gaan weer ‘in

de kast’ of hebben een ‘draaideurkast’, waarbij het afhankelijk is van de situa-

tie en locatie of ze hun seksuele geaardheid en/of gender-identiteit uiten.

Deze strategie heeft enkele negatieve bijverschijnselen, zoals de angst voor

ontdekking en het ontkennen van een belangrijk deel van de identiteit. Ook

deze stress valt onder de minority stress. Minority stress heeft op lange ter-

mijn gevolgen voor het psychisch welzijn, de sociale participatie en de

gezondheid van leden van de gestigmatiseerde minderheidsgroep, in dit geval

de holebitra’s (Joling & Bos, 2002; Meyer, 2003). 

Roze Rotterdam
In 2006 ontving de gemeente Rotterdam de Lantaarnprijs voor de gemeente

met het meest ‘homovriendelijke’ beleid. Volgens de jury was het Rotterdam

dat 'in relatief moeilijke omstandigheden toch een actief beleid uitzet'. De jury

noemde het Rotterdamse stadstheater een goed voorbeeld met de interactie-

ve voorstellingen over zogenaamde ‘slaapkamergeheimen’, zoals over lover-

boys, maar ook over homoseksualiteit. Andere voorbeelden van het

Rotterdamse homobeleid waren de Jeugdmonitor, waarin ook de mate van

acceptatie van homoseksualiteit onder scholieren gemeten wordt en het pro-

ject ‘Dubbelbinders’ van Rotterdam Verkeert.

In 2007 vierde het COC een jubileum onder de naam COC 60 jaar out!

Activiteiten in dit kader belichtten de geschiedenis en de verworvenheden van

de homo-emancipatie en droegen bovendien bij aan de zichtbaarheid van

homoseksualiteit in de stad. De insteek was ‘inclusief’: homoseksualiteit en

de geschiedenis van de emancipatie als onderdeel van de stad en van de bur-

gers van de stad. Er was een expositie in de Kunsthal, er werden films ver-

2092268 Boekje Roze is overal.qxp  17-07-2009  10:55  Pagina 22



pagina • 23

Roze is overal

toond en het stadsarchief had een overzichtstentoonstelling. De feestelijkhe-

den waren geen exclusieve party’s, maar festiviteiten waaraan alle

Rotterdammers konden deelnemen. 

Voorjaar 2009 werd bekend dat Rotterdam, samen met Budapest, de ‘bidding’

voor de Eurogames 2011 had gewonnen. De Eurogames zijn het homo-sport-

evenement van Europa, georganiseerd onder licentie van de European Gay

and Lesbian Sport Federation (EGLSF). Deze Eurogames zien sommigen als

een nieuwe mijlpaal voor de Rotterdamse holebitra’s. Burgemeester

Aboutaleb heeft de Eurogames omarmd en noemde de spelen een “uitste-

kend initiatief om Rotterdam op een internationaal podium als gayvriende-

lijke en tolerante stad te profileren”. 

Rotterdam kent tal van holebi-belangenverenigingen en activiteiten. Het COC

is al genoemd, speciaal voor jongeren is er Apollo. Lesbiennes en vrouwelijke

biseksuelen zijn verenigd in verschillende clubs en treffen elkaar op verschil-

lende plaatsen. De homohoreca wordt met name bezocht door mannen, net

als de homosauna(’s) en de cruise-plekken in Rotterdam. Daarnaast zijn er

verschillende ontmoetingsmogelijkheden zoals ‘de Kringen’. Voor allochtone

holebi’s zijn er onder meer I2Rotterdam, Black&Whitebaby en GayMix. Uit

netwerkcontacten met de Rotterdamse holebi-organisaties weten we ook wat

er nog ontbreekt. Zo is het aanbod niet altijd zichtbaar, soms versnipperd en

ook niet altijd structureel of van deze tijd. Er is homohoreca, maar die is niet

sprankelend, er zijn weinig ‘roze’ activiteiten en de zichtbaarheid van homo-

seksualiteit in de stad is al met al matig. Niettemin zag holebi-jongerenmaga-

zine Expreszo genoeg aanleiding om Rotterdam aan te merken als meest

homovriendelijke studentenstad van Nederland. 
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Roze Dordrecht/Zuid-Holland-Zuid
Inwoners van Zuid-Holland-Zuid zijn grotendeels aangewezen op het aanbod

van Rotterdam en/of Noord-Brabantse steden voor belangenverenigingen en

uitgaansgelegenheden voor holebitra’s. Dat betekent niet dat zij niet welkom

zijn in Dordrecht. Tijdens de bijeenkomst ‘Anders doen’ over homobeleid in

de kleinere gemeenten, die in het voorjaar 2009 plaatsvond in Dordrecht, gaf

een bezoeker een aantal voorbeelden van homo-uitgaansgelegenheden. Zo

was er een café van een lesbische uitbaatster, dat ook roze bezoekers trok.

Men constateerde dat roze in Dordt niet bijzonder zichtbaar is: niet voor de

toevallige bezoeker, noch voor de zoekende inwoner die zich als nieuweling

begeeft in de subcultuur. Daar stond weer tegenover dat de club van

RefoAnders actief is in Dordt en belangrijk baanbrekend werk verricht in deze

contreien, waar het christelijk geloof nog een belangrijk onderdeel is van het

dagelijks en sociale leven. 

Het koplopersconvenant dat Dordrecht heeft ondertekend, brengt mogelijk

veranderingen teweeg in de zichtbaarheid van roze. De komende drie jaar is

namelijk 120.000 euro beschikbaar om homoseksuelen zichtbaarder te

maken. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen betaalt de

helft als Dordrecht de andere helft bijlegt. 

In het verlengde van het convenant ‘Koplopers’ van minister Plasterk, stuurt

een cultuurmakelaar, werkzaam voor de gemeente Dordrecht, het Platform

Koploperschap aan. Dit platform bestaat uit diverse organisaties. 

De gemeente moet met Dordtse homogerelateerde organisaties en welzijns-

instellingen binnen zes maanden een driejarenplan bij het Rijk indienen met

de activiteiten die ze samen voor ogen hebben. Het ‘Roze Plein’ is zo’n eve-

nement, een variant op de landelijke ‘roze zaterdag’. Een idee van de gemeen-

te Dordrecht is het evenement te koppelen aan de culturele activiteiten op de

Voorstraat-Noord. Verder wil het stadsarchief DiEP een expositie inrichten

over de homocultuur en bereidt de bibliotheek een dansevenement voor. 
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Roze in Midden- en West-Brabant en Tilburg
In de regio Midden- en West-Brabant en in Tilburg zijn verschillende ‘roze’

organisaties actief. Breda, Tilburg en Bergen op Zoom hebben een lokale afde-

ling van het COC. In Bergen op Zoom heeft het COC ook een speciale jonge-

rengroep. Daarnaast kent Noord-Brabant Embrace Pink, een divers samenge-

stelde organisatie die veel jongeren aan zich weet te binden en andere groe-

pen die wat minder vertegenwoordigd zijn bij het COC. 

In Brabant en dan voornamelijk in Breda en Tilburg, zijn verschillende homo-

uitgaansgelegenheden en homosportclubs te vinden. Ook is er in Breda een

reisbureau dat ‘homovriendelijke’ reizen aanbiedt. 

Tilburg heeft verschillende homohoreca, -evenementen en belangenverenigin-

gen. Sinds 1990 kent Tilburg de “Roze Maandag” een evenement dat jaarlijks

duizenden bezoekers trekt. In 2008 herdacht Tilburg voor het eerst de slacht-

offers van transfobie. 

Tijdens een netwerkbijeenkomst van het kenniscentrum voor maatschappelij-

ke ontwikkeling Movisie in het voorjaar van 2009 werd onder meer duidelijk

dat enkele Brabantse holebitra-belangenorganisaties behoefte hebben aan

een provinciaal ‘roze’ initiatief. De inhoud moet nog gestalte krijgen. 
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3. Het onderzoek

3.1 Onderzoeksvraag
In het belevingsonderzoek stond de volgende vraag centraal:

Wat zijn de recente ervaringen van homoseksuele mannen, lesbische vrouwen,

biseksuelen en transgenders (holebitra’s) in de regio’s Rotterdam-Rijnmond,

Midden- en West-Brabant en Zuid-Holland-Zuid met discriminatie en intolerantie

op verschillende maatschappelijke terreinen? Hoe staat het met de meldingsbe-

reidheid van deze discriminatie-ervaringen? En welke ontwikkelingen ervaren en

verwachten holebitra’s ten aanzien van de veiligheid en de acceptatie van homo-

seksualiteit en gender-identiteit?

Het onderzoek moest antwoord geven op de volgende subvragen:

• Voelen holebitra’s in de regio’s Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid en

Midden- en West-Brabant zich veilig in hun directe woonomgeving en in hun

gemeente en is dit veiligheidsgevoel toe- of afgenomen ten opzichte van een

aantal jaar geleden?

• Hebben holebitra’s zelf discriminatie en intolerantie ervaren en welke vor-

men nam dat aan?

• Op welke maatschappelijke terreinen doen de discriminatie- en intolerantie-

ervaringen zich voor?

• Zijn de discriminatie- en intolerantie-ervaringen ergens gemeld? Zo ja, waar

en hoe is er met de melding omgegaan? Zo nee, wat waren de beweegrede-

nen om de ervaring niet te melden?

• Wat zijn de verschillen dan wel overeenkomsten in de aard en omvang van

discriminatie-ervaringen en de veiligheidsbeleving tussen de regio’s?

• Welke ontwikkelingen dan wel groepen houden holebitra’s verantwoordelijk

voor homodiscriminatie en/of intolerantie? 

• Wat zijn de toekomstverwachtingen ten aanzien van homodiscriminatie

en/of intolerantie?
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• Indien mogelijk: hoe verhouden de resultaten zich ten opzichte van de resul-

taten van het onderzoek in 2005/2006?

Het onderzoek vond plaats in december 2008 en januari en februari 2009.

Het onderzoek is een vervolg op het onderzoek van eind 2005, begin 2006.

3.2 Onderzoeksinstrument
In navolging van het onderzoek in 2005/2006 is gekozen voor een interneten-

quête om een antwoord te krijgen op bovenstaande vragen. De vragenlijst die

we 2005/2006 hanteerden, hebben we voor dit onderzoek licht aangepast en

uitgebreid. Via de vragenlijst vroegen we holebitra’s uit de genoemde regio’s

voornamelijk naar hun persoonlijke discriminatie-ervaringen op verschillende

terreinen en hun mening over de acceptatie van holebitra’s in het algemeen.

Daarnaast vroegen we naar meldingsbereidheid. Bovendien kregen de respon-

denten vragen naar een aantal achtergrondkenmerken, zoals gender-identiteit

en leeftijd, naar hoe zij zichzelf benoemen wat betreft seksuele geaardheid en

de mate waarin zij hier open over zijn in hun omgeving. 

De voordelen van een internetenquête zijn talrijk. In korte tijd en met relatief

lage kosten kun je een grote groep respondenten bevragen. Omdat ze de ant-

woorden direct op de computer invullen, levert een internetenquête boven-

dien minder fouten op bij de dataverwerking. Een ander voordeel is dat moei-

lijk bereikbare groepen iets makkelijker te bereiken zijn (Zhang, 1999). Tot slot

blijkt uit onderzoek dat respondenten die een enquête op de computer invul-

len eerder eerlijke antwoorden geven, vooral wanneer het over gevoelige

onderwerpen zoals seksualiteit gaat. Dit heeft alles te maken met de percep-

tie van anonimiteit (Ross, Mansson, Daneback, Cooper & Tikkanen, 2005). 

Het zal echter niet verbazen dat er ook nadelen kleven aan een internetenquê-

te. In de eerste plaats hebben mogelijk niet alle individuen gelijke toegang tot

internet. Al wordt internet steeds meer gemeengoed, toch blijkt uit onderzoek
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dat vrouwen minder online zijn, evenals mensen die minder financiële moge-

lijkheden hebben, mensen die tot een etnische minderheid behoren, ouderen

en lageropgeleiden. Internetenquêtes worden daarbij gekenmerkt door een

hoge ‘drop out’: respondenten slaan vragen over of haken voortijdig af. Dit

kan te maken hebben met het ontbreken van menselijk contact (tussen res-

pondent en onderzoeker), maar ook is het denkbaar dat sommige responden-

ten het prettiger hadden gevonden om de vragen op papier te lezen (Ross et

al., 2005; Zhang, 1999). 

We komen later terug op de beperkingen van een internetenquête en de repre-

sentativiteit van het onderzoek. De voordelen van internetenquêtes én de

goede ervaringen in 2005/2006, hebben ons toch doen besluiten dit middel

in te zetten. 

RADAR verspreidde de uitnodiging met een link naar de internetenquête op

verschillende manieren. In de eerste plaats selecteerden we respondenten op

basis van de (digitale) adresboeken van COC Rotterdam, COC Tilburg, COC

West-Brabant-West en Tholen, Rotterdam Verkeert, Apollo, Ketelbinkie, Gay

Sporting Tilburg, Stichting de Kringen Breda, Meidenkring Tilburg en

Embrace Pink. Verder plaatsten we oproepen op de websites van deze organi-

saties. Daarnaast hebben we de oproep verspreid onder werkcontacten en

persoonlijke contacten die tot de doelgroep behoren en via de RADAR-site en

onze nieuwsbrief. Verder verscheen de oproep op landelijke holebitra-websi-

tes (zoals www.zijaanzij.nl, www.transman.nl en gay.blog.nl) en op verschil-

lende netwerksites (zoals Hyves). De gemeente Tilburg vroeg middelbare

scholen in een brief aan het onderzoek mee te werken. Tot slot is aan ieder-

een die de oproep ontving, gevraagd de link naar het onderzoek door te stu-

ren aan vrienden en bekenden.

pagina • 29

Roze is overal

2092268 Boekje Roze is overal.qxp  17-07-2009  10:55  Pagina 29



3.3 Respons en kenmerken van de respondenten
De vragenlijst op internet is door 466 respondenten volledig ingevuld.

Daarnaast hebben nog ongeveer 100 respondenten (een deel van) de vragen

beantwoord over discriminatie-ervaringen. Deze respondenten zijn op een

bepaald moment tijdens het invullen van de vragenlijst gestopt. Te zien is dat

een deel van de respondenten is afgevallen op het moment dat gevraagd werd

naar achtergrondkenmerken van de respondent. Ook op de momenten dat er

vragen werden gesteld over een nieuw thema, is steeds een aantal responden-

ten gestopt. Het is mogelijk dat respondenten om technische redenen niet in

staat waren de vragenlijst compleet in te vullen (bijvoorbeeld door het vastlo-

pen van de computer). 

Het is niet duidelijk hoeveel mensen de oproep voor het onderzoek hebben

gekregen (zie ook paragraaf 3.5). De enquête is ruim 1800 maal bekeken,

waaronder geïnteresseerden die niet zelf tot de doelgroep behoorden.

Evenmin zijn dit per definitie unieke gebruikers: het is goed mogelijk dat men-

sen de enquête eerst hebben aangeklikt en bekeken om de enquête op een

later moment opnieuw te openen en in te vullen. 

De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 42 jaar, variërend tussen de 14

en 75 jaar. De respondenten is gevraagd hoe zij hun gender-identiteit2 dan wel

seksuele geaardheid omschrijven. Hierdoor weten we dat er meer mannen

dan vrouwen hebben deelgenomen aan het onderzoek. De verdeling man-

vrouw is ongeveer 60 om 35 procent. Daarnaast is 4 procent van de respon-

denten transgender of transseksueel. Van de respondenten heeft 1 procent

gebruik gemaakt van de mogelijkheid het open tekstveld in te vullen. Hier wer-

den begrippen ingevuld als ‘mijzelf’, ‘homo’ en ‘homo sapiens’. 

Bijna 70 procent van de respondenten noemt zichzelf homoseksueel, lesbisch

of biseksueel. Bijna 10 procent gaf aan zich (wel eens) aangetrokken te voelen

tot seksegenoten en ook wel eens seks te hebben (gehad) met seksegenoten.
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2
Het woord ‘gender-identiteit’ is niet als zodanig opgenomen in de vragenlijst. Respondenten is gevraagd
zichzelf (hun sekse) te omschrijven. Daarbij is geprobeerd rekening te houden met mogelijke verschillende
gender-identiteiten door niet strikt te vragen een keuze te maken uit de antwoorden man en vrouw. 
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Iets minder respondenten, namelijk 8 procent, voelt zich (wel eens) aange-

trokken tot seksegenoten en 3 procent heeft wel eens seks (gehad) met sekse-

genoten, maar voelt zich niet homoseksueel, lesbisch of biseksueel. De overi-

ge respondenten hebben ingevuld zich heteroseksueel of ‘anders’ (bijvoor-

beeld ‘gay’, ‘ruimdenkend’, ‘human’ of ‘a-seksueel’) te voelen. 

De vragen naar gender-identiteit en seksuele geaardheid zijn heel ruim opge-

steld, waarbij we rekening probeerden te houden met allerlei mogelijkheden.

Dit past bij de oproep van de enquête, die ook gericht was op mensen die wel

eens holebitra-gevoelens hebben maar er (nog) niets mee doen. 

De meeste respondenten waren autochtoon. Van de respondenten die de vra-

genlijst compleet hebben ingevuld en dus ook de vraag naar etniciteit hebben

beantwoord, zijn 37 respondenten in een ander land dan Nederland geboren

en hebben ook ouders die in een ander land dan Nederland zijn geboren. Nog

eens 31 respondenten zijn zelf in Nederland geboren, maar hebben een vader

en/of moeder die in het buitenland is geboren. Daarbij valt op dat een belang-

rijk deel van de allochtone respondenten uit België afkomstig is. 

Ruim 450 respondenten hebben hun postcode ingevuld, zodat wij konden

achterhalen in welke regio zij woonden. In de tabel op de volgende pagina is

af te lezen dat bijna 40 procent van de respondenten in de regio Rotterdam-

Rijnmond woont. Ruim 20 procent woont in Midden- en West-Brabant en

slechts 4 procent van de respondent in de regio Zuid-Holland-Zuid. Vanwege

het kleine aantal respondenten uit deze regio is het niet verantwoord uitspra-

ken over deze regio te doen. Dat de respons in deze regio laag is, verwachtten

we al enigszins, omdat ons netwerk binnen holebitra-organisaties en –contac-

ten in deze regio klein is en er bijvoorbeeld geen eigen COC is. 
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Opvallend is tot slot het grote aantal respondenten uit ‘overig Nederland’.

Ondanks dat in de oproep en in de inleiding bij de vragenlijst duidelijk ver-

meld stond dat het onderzoek bedoeld was voor mensen uit de drie eerder

genoemde regio’s, heeft een flink aantal mensen uit andere regio’s toch de

moeite genomen de vragenlijst in te vullen. Nadere bestudering maakt duide-

lijk dat de vragenlijst is ingevuld door mensen uit het hele land: van

Leeuwarden tot Maastricht, Amsterdam, Den Haag, Goes, et cetera. 

In de analyse is zorgvuldig bekeken of het algemene beeld ‘verstoord’ zou

worden door toevoeging van deze groep respondenten. Omdat dit niet het

geval bleek te zijn, hebben we besloten in de analyse steeds álle gegeven ant-

woorden mee te nemen, ongeacht woonplaats van de respondent. In de ana-

lyse is daarbij aanvullend steeds een vergelijking tussen de regio’s gemaakt,

zodat uit dit rapport wel duidelijk wordt wat de respondenten per regio heb-

ben geantwoord. Het blijkt juist interessant te zijn deze gegevens te vergelij-

ken met het antwoord dat gemiddeld (dus landelijk) is gegeven. 

N3

Rotterdam-Rijnmond 173 37,8

Zuid-Holland-Zuid 19 4,1

Midden- en West-Brabant 103 22,5

Overig Nederland 163 35,6

Totaal 458

3.4 Transgender
Aan ons onderzoek namen 15 mensen deel die zichzelf als transgender of als

transseksueel omschreven. Over deze doelgroep is niet veel bekend, boven-

dien is zij tamelijk klein in getal en tamelijk onzichtbaar als het gaat om belan-

genbehartiging en beleid. Daarin is recent verandering gekomen met de

oprichting van het Transgender Netwerk Nederland. 
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In de tabel en in het vervolg van dit rapport wordt met enige regelmaat de aanduiding ‘N’ gebruikt.
Hiermee wordt het aantal respondenten aangeduid. 
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Ook landelijk is gebleken dat er behoefte is aan kennis en expertise voor

ondersteuning voor deze doelgroep. Als onderzoekers hadden wij ons verke-

ken op de manier waarop discriminatie en intolerantie zich kan manifesteren

en wat de overeenkomsten én verschillen zijn tussen discriminatie en uitslui-

ting die plaatsvindt op grond van seksuele geaardheid enerzijds en op grond

van gender-identiteit anderzijds. Wij hebben hierover een constructief gesprek

gehad met Transgender Netwerk Nederland. In de conclusie doen wij enkele

aanbevelingen voor vervolgonderzoek naar aanleiding van onze bevindingen

en dit gesprek. Voor de analyse van dit onderzoek is de groep transgenders te

klein om verantwoorde uitspraken te kunnen doen. Waar mogelijk geven we

wel enkele aanwijzingen of noemen we interessante bevindingen. 

3.5 Representativiteit
Door met adressenbestanden van organisaties te werken en door de uitnodi-

ging via oproepen op diverse (landelijke) websites, netwerksites en mail te

verspreiden, hebben we gekozen voor een groot bereik. Deze werkwijze lever-

de in 2005/2006 een goede respons op (in 2005/2006 is alleen geen gebruik

gemaakt van oproepen op landelijke websites en netwerksites). De nadelen

van dit onderzoek zijn daarmee echter ook hetzelfde als in het eerdere onder-

zoek. 

In de eerste plaats is niet bekend hoeveel mensen de oproep voor deelname

aan het onderzoek heeft bereikt, omdat niet te meten is hoeveel mensen de

oproep op een van de websites hebben gelezen. Verder is niet bekend hoeveel

mensen de oproep doorstuurden naar vrienden en bekenden. Het zou daarbij

goed kunnen dat mensen de oproep meerdere keren ontvingen (via een mai-

ling van een belangenorganisatie, gelezen op een website en doorgestuurd via

een bekende). Het gevolg hiervan is dat we niet weten welk deel van de hole-

bitra’s die de uitnodiging hebben gezien ook daadwerkelijk de vragenlijst heeft

ingevuld en nog belangrijker: we weten niet of de groep die níet heeft meege-

daan verschilt van de groep die wél heeft meegedaan.
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Een ander belangrijk nadeel van de werkwijze is dat onze wervingsmethode

geen aselect karakter heeft en daarmee niet representatief is. Voor een repre-

sentatief onderzoek zou een aselecte steekproef moeten worden getrokken uit

de totale holebitra-gemeenschap. Een dergelijke opzet is echter per definitie

niet haalbaar, omdat er (gelukkig) geen database is met alle namen en adres-

sen van holebitra’s. 

Het onderzoek heeft dus een bepaald deel van de holebitra-gemeenschap in

de drie regio’s (en de rest van het land) bereikt. Een groot deel van de respon-

denten zal naar verwachting aangesloten zijn bij een van de genoemde orga-

nisaties, terwijl dat lang niet voor alle holebitra’s geldt. Het deel van de hole-

bitra’s, dat georganiseerd is of dat gelieerd is aan een holebitra-organisatie, is

in het algemeen autochtoon en doorgaans openlijk homoseksueel. Allochtone

holebitra’s of mensen die een dubbelleven leiden hebben we dus door deze

werkwijze niet of minder goed bereikt. 

Door de oproep dit keer (in tegenstelling tot het onderzoek in 2005/2006) ook

uit te zetten via landelijke websites en netwerksites hebben we geprobeerd het

bereik van het onderzoek te vergroten. Hierdoor zullen ook holebitra’s bereikt

zijn die niet zijn aangesloten bij een holebitra-organisatie. Toch zal ook door

deze inspanning weer slechts een bepaald deel van de holebitra-gemeenschap

zijn bereikt. Zoals uit de kenmerken van de respondenten blijkt, blijft het las-

tig iets te zeggen over de positie van de minder zichtbare en bereikbare groe-

pen.

Het ontbreken van representativiteit doet overigens niets af aan de relevantie

van de uitkomsten van het onderzoek. De uitkomsten geven een goed beeld

van problemen zoals die spelen, al is het goed voor te stellen dat de omvang

en ernst van de problemen per subgroep variëren. 

Tot slot is belangrijk om op te merken dat het hier om een ‘belevingsonder-
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zoek’ gaat. Dit wil zeggen dat de ervaringen van de respondenten niet (juri-

disch of anderszins) zijn getoetst op daadwerkelijke discriminatie of intoleran-

tie. Zo’n onderzoek zou zeer tijdsintensief zijn en het is niet duidelijk wat de

meerwaarde zou zijn. 

Een gevoel van discriminatie is niet altijd een geval van discriminatie en ook

andersom levert niet ieder geval van discriminatie ook een gevoel van discri-

minatie op. Voor de gedupeerde maakt het niet uit of het een ‘gevoel’ of een

‘geval’ was. Naar het sociologische Thomastheorema verschilt een werkelijke

gebeurtenis niet met een gebeurtenis zoals die ervaren is, omdat de reactie

van de betrokkene in beide gevallen gelijk is: If men define situations as real,

they are real in their consequences. Het is juist dit inzicht dat een belevingson-

derzoek relevant maakt. 
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4. Veiligheidsbeleving

4.1 Actuele veiligheidsbeleving
Veiligheidsbeleving, het thema van dit hoofdstuk, verwijst naar hoe groot

holebitra’s de kans achten slachtoffer te worden van gerichte bedreiging of

geweld vanwege hun seksuele geaardheid of gender-identiteit, zogenoemde

‘hate crimes’. Het gaat dus expliciet niet om willekeurige misdrijven of geweld

zoals bij onderzoek naar de algemene veiligheidbeleving onder de bevolking. 

Om de veiligheidsbeleving te meten, hebben we in de vragenlijst een aantal

stellingen gebruikt over de directe woonomgeving en over de gemeente in het

geheel. De respondenten konden hiermee een oordeel geven over de heersen-

de attitude ten opzichte van holebitra’s, los van de persoonlijke discriminatie-

ervaringen. Behalve naar het veiligheidsgevoel op straat vroegen we ook naar

verhalen over discriminatie en intolerantie in de vrienden- en kennissenkring.

Dat hebben we gedaan omdat die van invloed kunnen zijn op iemands veilig-

heidsbeleving. Deze verhalen kunnen namelijk wel tot bewustwording van de

mogelijke eigen kwetsbaarheid leiden, ook al heb je zelf (nog) geen negatieve

ervaringen. 

In de zomer van 2008 deden 1888 holebi-respondenten mee aan een onder-

zoek van Opiniepanel voor EénVandaag. Daaruit bleek dat 42 procent van hen

zich in het afgelopen jaar onveiliger is gaan voelen. 38 procent had in het afge-

lopen jaar zelf te maken gehad met homohaat. Uit dat onderzoek bleek dat het

gevoel van veiligheid het sterkst daalde onder Amsterdamse holebi’s. De helft

van de Amsterdamse holebi’s voelde zich onveiliger en 58% had homodiscri-

minatie ervaren. 

De onderzoeksresultaten laten zien dat de meerderheid van de holebitra’s

zich redelijk veilig voelt. Toch vindt een substantiële groep de straten van de

gemeente of de directe woonomgeving onveilig (resp. 18 en 14 procent).
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Hierbij merken we op dat de vraag over de gemeente lastiger te beantwoor-

den is dan de vraag over de directe woonomgeving: een overzichtelijk gebied.

De gemeente is een stuk groter en het kan bij de beantwoording van de vraag

nogal wat uitmaken welke straten je voor ogen hebt. Omdat het echter gaat

om het overheersende gevoel, is de vraag wel legitiem. 

De meeste straten zijn veilig voor holebitra’s.

in mijn in mijn directe

gemeente woonomgeving

N % N %

Helemaal mee eens 106 19,4 140 25,8

Mee eens 260 47,6 261 48,1

Geen mening 81 14,8 66 12,2

Niet mee eens 88 16,1 69 12,7

Helemaal niet mee eens 11 2,0 7 1,3

Totaal 546 543

Vervolgens vroegen we respondenten of zij vinden dat hun gemeente dan wel

woonomgeving in de afgelopen jaren onveiliger is geworden voor holebitra’s.

Iets meer dan de helft van de respondenten en daarmee de meerderheid ont-

kent dat. Ruim een kwart heeft geen mening en de overige 19 procent vindt

wel dat de woonomgeving onveiliger is geworden. 

Men is negatiever over de gemeente in het geheel: ruim een kwart van de res-

pondenten is van mening dat de onveiligheid is toegenomen. Ruim 40 pro-

cent van de respondenten is het niet eens met de stelling en bijna een derde

heeft hierover geen mening. 
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De afgelopen jaren is mijn gemeente/woonomgeving onveiliger geworden voor

holebitra’s.

in mijn in mijn directe

gemeente woonomgeving

N % N %

Helemaal mee eens 36 6,7 20 3,8

Mee eens 103 19,1 80 14,9

Geen mening 164 30,4 142 26,6

Niet mee eens 186 34,5 203 38,0

Helemaal niet mee eens 50 9,3 89 16,7

Totaal 539 534

De meeste respondenten kennen geen andere holebitra’s die uit de gemeen-

te of de woonomgeving weg willen of die er niet naar toe zouden willen ver-

huizen. Slechts een kleine minderheid van de respondenten is bekend met

dergelijke verhalen van (resp. 14 en 12 procent). Bijna 30 procent van de res-

pondenten heeft geen mening. 

De laatste jaren hoor ik steeds meer verhalen van holebitra’s die uit mijn

gemeente/woonomgeving weg willen of die zich er niet willen vestigen.

in mijn in mijn directe

gemeente woonomgeving

N % N %

Helemaal mee eens 23 4,3 17 25,8

Mee eens 50 9,3 45 48,1

Geen mening 146 27,1 152 12,2

Niet mee eens 223 41,1 196 12,7

Helemaal niet mee eens 97 18,0 124 1,3

Totaal 539 534
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4.2. Regionale verschillen en ontwikkelingen in de tijd
Wanneer we de uitkomsten van de veiligheidsbeleving in de gemeente en de

directe woonomgeving tussen de regio’s vergelijken, valt direct op dat de vei-

ligheidsbeleving in de regio Rotterdam-Rijnmond negatiever is dan die in

andere regio’s: ruim een kwart vindt de straten in de gemeente niet veilig voor

holebitra’s, tegenover 18 procent gemiddeld. In Midden- en West-Brabant

vindt ongeveer 15 procent van de respondenten de straten onveilig voor hole-

bitra’s. 

Voor de veiligheidsbeleving in de directe woonomgeving geldt een soortgelijk

beeld. De percentages respondenten die de woonomgeving onveilig achten

zijn wel iets lager dan voor de gemeente. Zo vindt 14 procent van de respon-

denten uit Rotterdam-Rijnmond de straten in de woonomgeving onveilig,

tegenover 17 procent in Midden- en West-Brabant en 14 procent gemiddeld.

Opvallend is dat de respondenten in Midden- en West-Brabant over hun direc-

te woonomgeving iets minder positief zijn dan over hun gemeente als geheel.

In Rotterdam-Rijnmond is dit juist andersom. Overigens is het erg moeilijk

om uitspraken te doen over de regio Zuid-Holland-Zuid vanwege het kleine

aantal respondenten uit deze regio. 

De meeste straten in mijn gemeente zijn veilig voor holebitra's  
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Bijna een derde van de respondenten uit Rotterdam-Rijnmond vindt dat zijn

of haar gemeente de afgelopen jaren onveiliger is geworden. In Midden- en

West-Brabant vindt ongeveer een kwart van de respondenten dit, ongeveer

evenveel als het gemiddelde van alle respondenten. Wat betreft de onveilig-

heid in de directe woonomgeving liggen de meningen iets dichter bij elkaar.

Van de respondenten uit Rotterdam-Rijnmond vindt 21 procent zijn of haar

woonomgeving onveiliger geworden, tegenover 18 procent in Midden- en

West-Brabant en 19 procent gemiddeld. 

De meeste straten in mijn woonomgeving zijn veilig voor holebitra's  
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De afgelopen jaren is mijn gemeente onveiliger geworden voor holebitra's  
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Wat betreft de negatieve verhalen die de respondenten van andere holebitra’s

horen over hun gemeente, scoren de respondenten uit de regio Rotterdam-

Rijnmond ongeveer gelijk aan het gemiddelde. Bijna 14 procent van de res-

pondenten geeft aan deze verhalen de laatste jaren steeds meer te horen.

Opvallend is dat de respondenten uit Midden- en West-Brabant aanmerkelijk

‘positiever’ antwoorden. Slechts 6 procent van de respondenten heeft deze

verhalen de laatste jaren vaker gehoord. In de directe woonomgeving hoort 9

procent van de respondenten uit Midden- en West-Brabant deze verhalen

steeds vaker. In Rotterdam-Rijnmond ligt dit percentage met 13 procent iets

hoger. Het gemiddelde is ruim 11 procent. 

De laatste jaren hoor ik steeds meer verhalen van holebitra's die uit mijn gemeente  
wegwillen of zich er niet vrijwillig willen vestigen
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In 2005/2006 maakten dezelfde stellingen deel uit van de vragenlijst om de

veiligheidsbeleving van de respondenten te meten. We vroegen toen specifiek

naar de veiligheidsbeleving in Rotterdam. De antwoorden van toen zijn dus te

vergelijken met die van de respondenten uit de regio Rotterdam-Rijnmond

van dit onderzoek. Als je dat dan doet, valt op dat in 2005 iets negatiever werd

geantwoord over actuele ervaringen. Een derde van de respondenten vond

toen de straten van Rotterdam onveilig (tegenover een kwart in 2008/2009). 

In beide onderzoeken is een derde van de respondenten het eens met de stel-

ling dat Rotterdam de afgelopen jaren onveiliger is geworden.4

In 2005/2006 herkende iets meer dan de helft van de respondenten zich in de

stelling dat zij de afgelopen jaren steeds meer verhalen van holebitra’s hoor-

den die gediscrimineerd werden. Deze stelling wijkt iets af van de stelling die

in 2008/2009 is gehanteerd (“Ik hoor steeds meer verhalen van holebitra’s

die zich niet in Rotterdam willen vestigen”) en is daarom lastig te vergelijken. 
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De laatste jaren hoor ik steeds meer verhalen van holebitra's die uit mijn 
woonomgeving wegwillen of zich er niet vrijwillig willen vestigen
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4
Dit is een uitkomst die je in onderzoek vaak ziet, namelijk dat mensen vaak de indruk hebben dat het vroe-
ger beter was. Aan deze uitkomst zijn lastig conclusies te verbinden, omdat indicatoren ontbreken die de
veiligheid verder kunnen objectiveren naast het subjectieve gevoel van veiligheid. 
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4.3 Samenvattend
De meerderheid van de holebitra’s is redelijk positief over hoe ze hun veilig-

heid beleven. Toch vindt 18 procent de straten van zijn of haar gemeente

onveilig en voelt 14 procent zich als homoseksuele man, lesbische vrouw,

biseksueel of transgender niet veilig in de straten van de directe woonomge-

ving.

Eén op de vier respondenten is het eens met de stelling dat de onveiligheid de

afgelopen jaren is toegenomen. Over de directe woonomgeving is men iets

optimistischer dan over de gemeente in het geheel.

Meer dan 10 procent van de respondenten is bekend met verhalen van ande-

re holebitra’s die uit de gemeente of woonomgeving weg willen of er niet naar

toe zouden willen verhuizen.

Wanneer de regio’s onderling worden vergeleken valt op dat de veiligheidsbe-

leving in de regio Rotterdam-Rijnmond slechter is dan in de andere regio’s. In

deze regio vindt ruim een kwart de straten in de gemeente niet veilig.

Bovendien vindt bijna een derde van de respondenten uit Rotterdam-

Rijnmond dat de gemeente onveiliger is geworden. 

In 2005/2006 werd in de regio Rotterdam-Rijnmond nog iets negatiever

gedacht over de veiligheid in de straten. Zowel in 2005/2006 als nu hebben

de respondenten het gevoel dat de onveiligheid toeneemt. 
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Hoofdst u k
5
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5 Persoonlijke ervaringen met intolerantie en 

discriminatie

5.1 Inleiding
De vragenlijst moest inzichtelijk maken wat de aard en omvang van persoon-

lijke ervaringen met discriminatie zijn. We vroegen naar ervaringen op vijf ter-

reinen. Allereerst vroegen we, aansluitend op de vragen naar veiligheidsbele-

ving, naar ervaringen in de woonomgeving. Vervolgens naar ervaringen op het

werk. In 2005/2006 noemden we dit in de inleiding nog een ‘te ontginnen’ ter-

rein waar niet veel over bekend was. Het onderzoek toen wees uit dat maar

liefst een kwart van de respondenten met een (betaalde) baan, in het jaar

ervoor discriminatie had ervaren. Genoeg reden dus om dit terrein nogmaals

in de vragenlijst op te nemen. 

Al langer zijn er verontrustende geluiden over intolerantie in het onderwijs.

Daarom hebben we de respondenten gevraagd naar hun ervaringen als leer-

ling, student of cursist. Uiteraard vroegen we ook naar persoonlijke ervarin-

gen tijdens of na het uitgaan. Nieuw ten opzichte van 2005/2006 is het onder-

werp homo-ontmoetingsplaatsen. Een homo-ontmoetingsplaats is een open-

bare plaats waar men actief andere mensen opzoekt voor seksueel contact.

Dat kan (een deel van) het bos zijn, het strand, een parkeerplaats, et cetera.

In de media verschijnen met enige regelmaat berichten over incidenten die

zich hier afspelen. Tot slot konden de deelnemers zelf aangeven op welke

andere gebieden zij discriminatie en intolerantie hebben ervaren. In vrije

tekstvelden konden zij ervaringen noteren en de ‘andere plekken’ omschrij-

ven. 

5.1.1 Algemeen beeld: discriminatie-ervaringen
Dit hoofdstuk behandelt elk van de vijf terreinen apart. Voorafgaand daaraan

staat in onderstaande tabel hoeveel respondenten de vragen over discrimina-
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tie-ervaringen per terrein hebben beantwoord. 546 respondenten beantwoord-

den bijvoorbeeld de vraag over discriminatie-ervaringen in de woonomgeving

terwijl 134 respondenten de vraag over discriminatie-ervaringen in het onder-

wijs beantwoordden. Het aantal antwoorden per terrein verschilt in de eerste

plaats doordat respondenten de vraag alleen voorgelegd kregen als die op hen

van toepassing was. Aan de vraag over het onderwijs bijvoorbeeld ging een

vraag vooraf of de respondent onderwijs had gevolgd in het afgelopen jaar. Zo

niet, dan werden de vragen over onderwijs overgeslagen. Een tweede verkla-

ring voor het verschil in respondenten is de ‘drop-out’. Een deel van de res-

pondenten is tussentijds gestopt met de enquête en heeft daarom niet alle

vragen over alle terreinen beantwoord. 

Heeft u in de afgelopen 12 maanden persoonlijk intolerantie of discriminatie

ervaren vanwege uw (vermeende) seksuele geaardheid en/of gender-

identiteit?

Per terrein hebben we berekend hoeveel procent van de respondenten een dis-

criminatie-ervaring heeft gehad in het voorafgaande jaar. In de kadertekst bij

deze paragraaf lichten we de rekenmethode toe. In de woonomgeving is dit

bijvoorbeeld bijna een kwart van de respondenten, in het onderwijs 11 pro-

cent. Uit het gemiddelde percentage over alle terreinen blijkt dat gemiddeld

ongeveer één op de vijf respondenten een discriminatie-ervaring heeft gehad

(19%). 
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Woon -
omgeving Werk

Onder -
wijs Uitgaan

Homo -
ontmoetings -

plaats
Overige
plaatsen Totaal

N % N % N % N % N % N % N %
Ja, eenmaal 57 10,4 19 4,4 2 1,5 42 10,3 12 11,8 27 5,3 159 7,5
Ja, meermaals 64 11,7 30 6,9 9 6,7 27 6,6 13 12,8 31 6,1 174 8,2
Nee 413 75,6 367 84,6 119 88,8 323 79,2 77 75,5 431 84,5 1730 81,1
Weet ik niet 12 2,2 18 4,2 4 2,9 16 3,9 0 0,0 21 4,1 71 3,3
Totaal 546 434 134 408 102 510 2134
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Deze uitkomst moet met enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd.

Vanwege de drop-out is een volledige ‘reconstructie’ van het aantal gediscri-

mineerden niet te geven. Bovendien hebben we in hoofdstuk 3 al opgemerkt

dat de kans op discriminatie- en intolerantie-ervaringen per subgroep kan ver-

schillen. Verder maken de verschillen per terrein aannemelijk dat de kans op

die ervaringen ook afhangt van de maatschappelijke terreinen waarop iemand

zich beweegt. Het maakt uit of je nog op school zit of een baan hebt. Ook wij-

zen de cijfers erop dat bezoekers van homo-ontmoetingsplaatsen meer kans

hebben op discriminatie-ervaringen. Tot slot bespreken we dat het niet open-

lijk uitkomen voor de seksuele geaardheid van invloed kan zijn op discrimina-

tie-ervaringen. 

Ben ik gediscrimineerd?
Discriminatie is vaak moeilijk te herkennen. Want als je bent afgewezen voor

een baan, hoe weet je dan dat dit met je seksuele geaardheid of gender-iden-

titeit te maken had en niet met je persoonlijke kwaliteiten? Om discriminatie

te kunnen herkennen is het nodig van een groter aantal groepsleden te weten

dat zij anders zijn behandeld dan leden van een groep die niet wordt gediscri-

mineerd (Stroebe, 2009). Doordat deze informatie voor een individu vaak ont-

breekt, wordt discriminatie niet herkend of ontstaat er twijfel over het discri-

minatie-aspect. In deze rapportage wordt om die reden twijfel opgevat als een

‘vermoeden’ van discriminatie of intolerantie. Het percentage gediscrimineer-

den is daarom berekend door 100 procent te verminderen met het percenta-

ge respondenten dat ‘nee’ heeft geantwoord op de vraag. De respondenten

die ‘weet ik niet’ hebben geantwoord zijn dus geteld bij de respondenten die

een discriminatie- of intolerantie-ervaring hebben meegemaakt. ‘Weet ik niet’

vatten we op als twijfel: de respondenten waren in elk geval niet zo stellig dat

ze beweerden dat het níet om discriminatie ging. Omdat het maar om een

kleine groep gaat, beïnvloedt die het percentage overigens niet al te zeer. Deze

redenering gebruiken we ook in het vervolg van het verslag bij berekening van

percentages. In de tabellen zijn de antwoorden en percentages per antwoord-

categorie af te lezen. 
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5.1.2 Algemeen beeld: aard van de discriminatie
Behalve of respondenten discriminatie of intolerantie hebben ervaren, hebben

we ook gevraagd hoe deze discriminatie of intolerantie zich uitte (aard). Het

blijkt dat de meeste ervaringen (40 procent) te maken hebben met discrimi-

nerende opmerkingen. De uiting die daarna het meest genoemd is, is opval-

lend genoeg een vorm van bedreiging, geweld of agressief gedrag. Maar liefst

16 procent van de ervaringen heeft daarmee te maken gehad. Ongeveer 15

procent van de ervaringen had te maken met roddels waardoor de responden-

ten zich gediscrimineerd voelde. 12 procent had te maken met ongelijke

behandeling en ruim 8 procent voelde zich genegeerd. Onderstaande tabel

toont de aantallen en percentages. De respondenten hadden de mogelijkheid

om meerdere antwoorden te geven, vandaar dat het totale absolute aantal

afwijkt van het opgetelde aantal discriminatie- en intolerantie-ervaringen.

Om welk soort gedragingen ging het?

(meerdere antwoorden mogelijk) Woonomgeving, werk,

onderwijs, uitgaan, 

ontmoetingsplekken 

en overige plaatsen %

Discriminerende opmerkingen 243 40,4

Ongelijke behandeling/benadeling 72 11,9

Bedreiging/geweld/agressief gedrag 96 15,9

Vernieling/beschadiging van eigendommen 17 2,8

Negeren 51 8,5

Roddels 88 14,6

Anders 35 5,8

Totaal 602
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5.2 De woonomgeving
Iets minder dan de helft (45 procent) van de respondenten woonde in het

afgelopen jaar samen met iemand van hetzelfde geslacht. Daarover kreeg

weer iets minder dan de helft opmerkingen van buurtgenoten. Dat wijst er

wellicht op dat het samenwonen van twee mannen of twee vrouwen geen

gemeengoed is. Soms waren die opmerkingen over het samenwonen uitslui-

tend positief (22 procent), in andere voorvallen uitsluitend negatief (18 pro-

cent). De meeste mensen die opmerkingen kregen, gaven aan dat het een

combinatie was van positieve en negatieve opmerkingen (59 procent).

Woont of woonde u in de afgelopen 12 maanden voor kortere of langere tijd

samen met iemand van hetzelfde geslacht?

N %

Ja 245 44,6

Nee 304 55,4

Totaal 549

Heeft u hierover opmerkingen gekregen uit uw woonomgeving?

N %

Ja (meer dan drie maal) 31 12,6

Zelden (eens of enkele malen) 70 28,3

Nee (nooit) 142 57,5

Weet ik niet 4 1,6

Totaal 247

Was of waren dit positieve of negatieve opmerkingen?

N %

Uitsluitend positief 22 22,0

Uitsluitend negatief 18 18,0

Zowel positief als negatief 59 59,0

Weet ik niet 1 1,0

Totaal 100
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5.2.1 Actuele ervaringen
Bijna een kwart van de respondenten heeft discriminatie ervaren in de woon-

omgeving op grond van zijn of haar seksuele geaardheid en/of gender-identi-

teit of had daarvan een sterk vermoeden. Voor ruim 10 procent ging het om

een incident, voor ruim 11 procent ging het om meerdere incidenten in de

woonomgeving. 

Heeft u in de afgelopen 12 maanden persoonlijk intolerantie of discriminatie

ervaren vanwege uw (vermeende) seksuele geaardheid en/of gender-identiteit?

N %

Ja, eenmaal 57 10,4

Ja, meermaals 64 11,7

Nee 413 75,6

Weet ik niet 12 2,2

Totaal 546

Waaruit bestond de discriminatie in de woonomgeving? Doorgaans uit discri-

minerende opmerkingen (40 procent), agressief gedrag (18 procent) en rod-

dels (17 procent). Ook noemde 8 procent van de deelnemers dat anderen hen

negeren. De media en onderzoek belichten deze vorm van discriminatie door-

gaans niet, maar het is voor gedupeerden onprettig wanneer buurtgenoten

hen niet ‘kennen’. In de open tekstvelden gaven respondenten aan dat er

soms een ongemakkelijke sfeer is, dat zij merken dat buren bang zijn om bij

hen in de buurt te zijn of dat zij zich nagestaard voelden.

pagina • 52

Roze is overal

2092268 Boekje Roze is overal.qxp  17-07-2009  10:55  Pagina 52



Om welk soort gedragingen ging het?

(meerdere antwoorden mogelijk) N %

Discriminerende opmerkingen 94 40,0

Ongelijke behandeling/benadeling 24 10,2

Bedreiging/geweld/agressief gedrag 42 17,8

Vernieling/beschadiging van eigendommen 7 2,9

Negeren 19 8,1

Roddels 39 16,6

Anders 10 4,3

Totaal 235

We vroegen de respondenten naar een aantal voorbeelden:

“Mijn partner en ik liepen op straat en werden uitgescholden door jongens van

ongeveer 12 jaar met een allochtone culturele achtergrond. Niet direct in het

gezicht maar zoals gebruikelijk op afstand.”

“Provocerende blikken, verbale bemoeienis, intolerantie van slecht opgevoede

Marokkaanse jongens.”

“Fysiek en verbaal aangevallen”

“Beledigingen en een scheldkanonnade wanneer ik met een vriend hand in hand

over straat liep.”

“Toen de buren merkten dat ik een vriendin had negeerden ze me, keken me raar

aan.”

“Grensoverschrijdende seksuele opmerkingen, spottende ‘grapjes’, vooral van hete-

romannen.”
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“Pubers die vervelend doen voor het huis, steentjes tegen de ramen gooien.”

“Mensen die mij en mijn vriendin indringend en smalend aankijken en vervolgens

gaan smoezen en gniffelen.”

Bij de omvang van discriminatie-ervaringen in de woonomgeving bestonden

nauwelijks verschillen tussen mannen en vrouwen (zie onderstaande cirkel-

diagrammen, waarin de vlakverdeling de percentages weergegeven). Zowel

een kwart van de mannen als een kwart van de vrouwen gaf aan discriminatie

in de woonomgeving te hebben ervaren. Mannen hebben verhoudingsgewijs

iets vaker meerdere incidenten ervaren dan vrouwen. Mannen en vrouwen

geven ongeveer even vaak aan dat ze discriminerende opmerkingen incasse-

ren. Vrouwen geven daarentegen minder ervaringen aan van agressie en

geweld dan mannen, maar laten vaker weten dat ze worden genegeerd of dat

er over hen wordt geroddeld. Blijkbaar is dit een frequent voorkomende vorm

van sociale uitsluiting van lesbiennes. 
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Samenwonenden hebben iets vaker te maken met discriminatie dan alleen-

staande holebitra’s; ook hebben zij vaker meerdere keren discriminatie erva-

ren. Dat heeft mogelijk te maken met de zichtbaarheid van hun homoseksua-

liteit. Bij alleenstaanden is hun geaardheid mogelijk minder zichtbaar voor

buurtgenoten, hoewel ook dat afhankelijk is van de sociale controle in de

buurt, de openheid over de geaardheid en de relaties van de betrokkene. 

Zoals gezegd heeft het merendeel van de deelnemers, driekwart, geen proble-

men in de woonomgeving. Voor een aantal respondenten zijn de problemen

met discriminatie en intolerantie in de woonomgeving echter dusdanig ern-

stig, dat dit reden is om te verhuizen of dit minstens te overwegen. 3 procent

van hen is onlangs verhuisd vanwege problemen, 2,5 procent overweegt te

verhuizen. Een kleine 20 procent is standvastig en geeft aan ‘om problemen

niet te verhuizen’. 

Bent u in de afgelopen vijf jaar verhuisd en/of overweegt u te verhuizen van-

wege problemen in de buurt over uw seksuele geaardheid en/of gender-identi-

teit?

N %

Ja, ik ben verhuisd 18 3,2

Ja, ik overweeg te verhuizen 14 2,5

Nee, ik heb geen problemen 419 74,8

Nee, ik verhuis niet om problemen 109 19,5

Totaal 560
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5.2.2 Regionale accentverschillen en ontwikkelingen in de tijd
Wanneer we de uitkomsten van de ervaringen met discriminatie in de woon-

omgeving tussen de regio’s vergelijken, vallen direct enkele opmerkelijke ver-

schillen op. De uitkomsten van de deelnemers uit de regio Rotterdam-

Rijnmond steken in negatieve zin af. In Rotterdam-Rijnmond heeft 29,5 pro-

cent van de deelnemers in het afgelopen jaar discriminatie in de woonomge-

ving ervaren, tegenover een gemiddelde van 24,4.

In 2005/2006 gaven iets meer respondenten aan discriminatie te hebben

ervaren. Het aandeel gediscrimineerden betrof destijds 25,89 procent. Dat lijkt

lager ten aanzien van het gemiddelde van nu, maar in dat onderzoek waren

alleen deelnemers betrokken uit de regio Rotterdam-Rijnmond. Dus wanneer

we het aandeel gediscrimineerden in 2005/2006 vergelijken met het aandeel

gediscrimineerden in de regio Rotterdam-Rijnmond in 2008/2009, dan moe-

ten we constateren dat het aandeel licht is gestegen naar 29,5 procent. 

Heeft u in de afgelopen 12 maanden persoonlijk intolerantie of discriminatie ervaren vanwege 
uw (vermeende) seksuele geaardheid/genderidentiteit in uw woonomgeving?
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ja, eenmaal ja, meermaals nee weet ik niet
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5.2.3 Samenvattend
Bijna een kwart van de respondenten heeft discriminatie of intolerantie erva-

ren in de woonomgeving in het jaar voorafgaand aan het invullen van de

enquête.

Discriminatie uitte zich doorgaans in discriminerende opmerkingen (40 pro-

cent), agressief gedrag (18 procent) en roddels (17 procent). Genegeerd wor-

den noemt 8 procent van de respondenten. 

Samenwonende partners hebben iets vaker te maken met discriminatie dan

alleenstaande holebitra’s. Iets minder dan de helft van de respondenten die

samenwoonden met een partner van hetzelfde geslacht kreeg daarover

opmerkingen van buurtgenoten.

Van de respondenten is 3 procent onlangs verhuisd vanwege discriminatie of

intolerantie in de buurt. Nog eens 2,5 procent overweegt te verhuizen. 

In de regio Rotterdam-Rijnmond wordt in de woonomgeving meer discrimina-

tie of intolerantie ervaren dan in de andere regio’s. Het aandeel gediscrimi-

neerden in Rotterdam-Rijnmond is daarbij licht gestegen in vergelijking met

2005/2006. 

5.3 Onder collega’s
Zeer veel homoseksuele mannen en lesbische vrouwen krijgen op hun werk te

maken met negatieve reacties. Dat is de conclusie van het rapport ‘Gewoon

doen’ van het SCP (2006). ‘Homo’ wordt gebruikt als scheldwoord, er worden

denigrerende opmerkingen gemaakt over homoseksualiteit, er wordt gepest

en er is zelfs sprake van fysiek geweld. In sommige werkomgevingen wordt

veel gesproken over seks. Dit lijkt te duiden op openheid over homoseksuali-

teit, maar in plaats daarvan worden er juist veel flauwe grappen en botte
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opmerkingen gemaakt die holebitra’s als kwetsend ervaren. In de digitale

enquête van dit onderzoek is gevraagd naar discriminatie-ervaringen op het

werk.

Ruim 80 procent van de respondenten heeft of had werk in de twaalf maan-

den voorafgaand aan het invullen van de enquête. 

Heeft u op dit moment werk of in de afgelopen 12 maanden werk gehad?

N %

Ja 444 82,5

Nee 94 17,4

Totaal 538

Een meerderheid van de respondenten met een baan komt op het werk open-

lijk uit voor de seksuele geaardheid en/of gender-identiteit (69 procent). Voor

bijna 20 procent is die openheid niet vanzelfsprekend en afhankelijk van de

situatie, de collega of het werkcontact. Ze tasten dan eerst de situatie af en

maken een inschatting van de (negatieve) gevolgen van openheid over hun

seksuele geaardheid en/of gender-identiteit. Ook onzekerheid over die

geaardheid en/of identiteit kan ervoor zorgen dat werknemers besluiten zich

wat dat betreft op de vlakte te houden. Uit de enquête blijkt dat bijna een op

de tien respondenten de seksuele geaardheid en/of gender-identiteit op het

werk verborgen houdt of er in elk geval niet openlijk voor uitkomt. Er is geen

verschil tussen mannen en vrouwen gevonden.
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Kennen uw collega’s / leidinggevenden uw geaardheid?

N %

Ja 300 69,2

Nee 40 9,2

Sommigen wel en anderen niet,

dat is afhankelijk van de situatie/

collega/werkcontact 82 18,9

Anders 11 2,5

Totaal 433

In 2005/2006 gaf een even groot deel van de respondenten aan op het werk

openlijk uit te komen voor de seksuele geaardheid. Het deel dat aangaf daar

niet open over te zijn was, met 6 procent, iets kleiner. Een iets groter deel liet

het toen afhangen van de situatie of de collega, namelijk 24 procent. 

5.3.1 Actuele ervaringen
Het aantal respondenten dat geen discriminatie heeft ervaren op het werk is

in de meerderheid. Toch heeft ruim 15 procent van de respondenten wel een

of meerdere malen discriminatie ervaren vanwege de seksuele geaardheid

en/of gender-identiteit, mannen iets minder vaak dan vrouwen (resp. 14 en 19

procent). 

Heeft u in de afgelopen 12 maanden persoonlijk intolerantie of discriminatie

ervaren vanwege uw (vermeende) seksuele geaardheid en/of gender-identiteit?

N %

Ja, eenmaal 19 4,4

Ja, meermaals 30 6,9

Nee 367 84,6

Weet ik niet 18 4,2

Totaal 434
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De discriminatie uitte zich voornamelijk in discriminerende opmerkingen (36

procent) en roddels (25 procent). Verder werd ongelijke behandeling

genoemd (18 procent) en negeren (11 procent). Relatief hadden mannen vaker

last van discriminerende opmerkingen dan vrouwen. Vrouwen gaven weer aan

meer ‘andere’ vormen van discriminatie te hebben ervaren. Zij noemden

onder andere ‘grappen’ en ‘seksuele intimidatie’.

Om welk soort gedragingen ging het?

(meerdere antwoorden mogelijk)

N %

Discriminerende opmerkingen 32 35,9

Ongelijke behandeling/benadeling 16 17,9

Bedreiging/geweld/agressief gedrag 2 2,2

Vernieling/beschadiging van eigendommen 1 1,1

Negeren 10 11,2

Roddels 22 24,7

Anders 6 6,7

Totaal 89

In open tekstvelden vroegen wij respondenten hun discriminatie-ervaring(en)

te omschrijven. Hieronder ter illustratie een kleine greep uit wat zij invulden:

“Niet voor waardig/vol worden genomen. ‘Zal wel geen verstand hebben van tech-

niek want hij is homo’.”

“Opmerkingen over dat het niet nodig is om te vertellen dat ik lesbisch ben, dat

dat te koop lopen is en irritatie kan opwekken. Terwijl iedereen wel over zijn/haar

(hetero) leef- en gezinssituatie vertelt.”

“Een collega die wel heel veel flauwe grappen bleef maken over mijn lesbisch zijn,
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ongepaste vragen ging stellen over mijn seksleven en hier niet mee ophield toen ik

dat aan hem vroeg.”

“Schelden, negeren en niet willen samenwerken met mij.”

“Chef die verbiedt om er open over te zijn, deze heeft het verhaal uit tweede hand

gehoord.”

5.3.2 Regionale verschillen en ontwikkelingen in de tijd
Wanneer we de uitkomsten van de discriminatie-ervaringen op het werk ver-

gelijken tussen de regio’s, valt op dat op dit terrein Rotterdam-Rijnmond er

iets beter van af komt dan gemiddeld en Midden- en West-Brabant juist iets

minder goed. In Rotterdam-Rijnmond heeft bijna 8 procent van de responden-

ten in het afgelopen jaar discriminatie ervaren op het werk. In Midden- en

West-Brabant was dit 15 procent, tegenover een gemiddelde van 11 procent.

Overigens blijkt uit de enquête ook dat respondenten uit Midden- en West-

Brabant iets vaker aangeven dat hun collega’s op de hoogte zijn van de sek-

suele geaardheid en/of gender-identiteit (77 procent tegenover 69 procent

gemiddeld). Omdat we al eerder constateerden dat de mate van openheid

samenhing met de mate waarin discriminatie werd ervaren, zou dit voor een

deel de minder gunstige positie van Midden- en West-Brabant kunnen verkla-

ren.

In 2005/2006 gaven meer respondenten aan gediscrimineerd te zijn op het

werk. Het aandeel gediscrimineerden was toen een kwart. Mogelijk is de situ-

atie op het werk voor holebitra’s dus verbeterd, al hadden de cijfers van

2005/2006 alleen betrekking op Rotterdam-Rijnmond en zijn zij niet helemaal

vergelijkbaar. Ook kunnen we niet uitsluiten dat de respondenten die dit keer

aan het onderzoek hebben meegedaan in andere sectoren werken dan de vori-

ge keer, wat een eventueel verschil ook zou kunnen verklaren. 
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5.3.3 Samenvattend
De meeste respondenten komen op het werk openlijk uit voor hun seksuele

geaardheid en/of gender-identiteit (69 procent). Voor 20 procent is dit niet

vanzelfsprekend, maar hangt het van de situatie of de collega af. Bijna een op

de tien werknemers houdt de seksuele geaardheid of gender-identiteit verbor-

gen.

15 procent van de respondenten met een baan heeft op het werk discrimina-

tie of intolerantie ervaren in het jaar voorafgaand aan het invullen van de

enquête, vrouwen iets vaker dan mannen. 

De discriminatie uitte zich vooral in discriminerende opmerkingen (36 pro-

cent), roddels (25 procent), ongelijke behandeling (18 procent) en negeren (11

procent). Opvallend is dat vrouwen de discriminatie vaak omschrijven als een

vorm van seksuele intimidatie.

Wanneer de regio’s worden vergeleken valt op dat Rotterdam-Rijnmond iets
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beter scoort dan gemiddeld en in Midden- en West-Brabant relatief juist iets

meer discriminatie wordt ervaren. 

5.4 Het onderwijs
Iets meer dan een kwart van de respondenten volgt of volgde in de twaalf

maanden voorafgaand aan het invullen van de enquête een opleiding.

Ongeveer 40 procent van de respondenten die onderwijs volgt of heeft

gevolgd was jonger dan 25 jaar (n= 44). De jongste respondent was 14 jaar en

18 respondenten waren jonger dan 20 jaar. Bijna 20 respondenten vielen in de

leeftijdcategorie van 25 tot 34 jaar en de overige deelnemers aan de enquête

waren ouder. Verder waren 71 respondenten man, 50 respondenten vrouw en

5 transgender. 

Volgt u op dit moment een opleiding of heeft u in de afgelopen 12 maanden een

opleiding gevolgd?

N %

Ja 133 26,1

Nee 376 73,9

Totaal 509

5.4.1 Actuele ervaringen
Van de ‘schoolgaande’ respondenten heeft 11 procent in de onderwijssituatie

persoonlijk intolerantie of discriminatie ervaren. Het merendeel van de res-

pondenten, bijna 90 procent, heeft dit dus niet. Omdat de aantallen klein zijn,

is het moeilijk om iets te zeggen over het verschil tussen mannen en vrouwen

of tussen de respondenten die open over hun seksuele geaardheid en/of gen-

der-identiteit zijn en degenen die dat minder zijn. Het valt wel op dat vooral

mannen meerdere malen discriminatie hebben ervaren. Vijf transgenders heb-

ben aangegeven een opleiding te volgen of gevolgd te hebben in het afgelo-
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pen jaar. Zij hebben geen discriminatie ervaren. Omdat ook dit aantal erg klein

is kunnen we hier geen conclusies aan verbinden.

Heeft u in de afgelopen 12 maanden persoonlijk intolerantie of discriminatie

ervaren vanwege uw (vermeende) seksuele geaardheid en/of gender-identiteit?

N %

Ja, eenmaal 2 1,5

Ja, meermaals 9 6,7

Nee 119 88,8

Weet ik niet 4 2,9

Totaal 134

De discriminatie uitte zich vooral in discriminerende opmerkingen die werden

gemaakt (n= 8), in negeren (n= 5) en in het verspreiden van roddels (n= 5).

De overige uitingen zoals ongelijke behandeling en bedreiging, geweld en

agressief gedrag werden ook genoemd, maar minder vaak. 

Om welk soort gedragingen ging het?

(meerdere antwoorden mogelijk)

N

Discriminerende opmerkingen 8

Ongelijke behandeling/benadeling 3

Bedreiging/geweld/agressief gedrag 2

Vernieling/beschadiging van eigendommen 1

Negeren 5

Roddels 5

Anders 1

Totaal 25
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In de open tekstvelden schreven de respondenten onder andere:

“Pestgedrag op school”.

“Discrimineren en negeren”.

“Hele vreemde reacties van meiden, ze blijven gelijk op een afstand en durven niet

goed meer met me om te gaan. Ze vinden het raar en denken dat ik ze gelijk zal

bespringen”.

5.4.2 Regionale verschillen en ontwikkelingen in de tijd
Omdat relatief weinig respondenten een opleiding volgt of volgde, is het niet

verantwoord uitspraken te doen over regionale verschillen. Bovendien is de

vergelijking met het onderzoek uit 2005/2006 niet te maken. Toen vroegen we

specifiek aan docenten of zij discriminatie hadden ervaren in hun werk- en dus

onderwijssituatie. In dat jaar meldde één derde van de docenten een vorm van

discriminatie. Ook uit ander onderzoek blijkt dat de seksuele geaardheid op

veel scholen kan leiden tot pestgedrag en sociale uitsluiting. 

Wat ander onderzoek laat zien…
Voor veel homoseksuele jongeren is de school een plaats waar je met twijfel

over je seksuele geaardheid niet te koop loopt omdat het je kwetsbaar maakt.

Verschillende factoren maken het er niet makkelijker op: onzekerheid over de

identiteit, wat met opgroeien samengaat, docenten die niet weten hoe zij het

probleem moeten aanpakken en leerlingen met een van huis uit conservatie-

ve cultuur of religieuze achtergrond die intolerant tegenover homoseksualiteit

staat. 

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat homoseksuele leerlingen in het voort-

gezet onderwijs twee tot zesmaal zoveel onveiligheid ervaren op school als de

gemiddelde scholier (Schuyf & Dankmeijer, 2005). De Onderwijsinspectie

constateerde in 1998 dat zij weinig meldingen van homodiscriminatie ont-

ving, maar dat de zaken die bij hen bekend waren wel ernstig van aard zijn. 

Recent is onderzoek gedaan waarbij 140 homojongens een enquête invulden.
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Daaruit bleek dat 22 procent van hen wel eens op school te maken had met

discriminatie in het half jaar voorafgaand aan het onderzoek. Twintig procent

was uitgescholden, een iets kleinere groep is belachelijk gemaakt en ongeveer

drie procent werd bedreigd, geslagen of bespuugd (Franssens, Koning &

Hospers, 2007). 

Uit een ander onderzoek, onder ruim 517 respondenten waarvan 11 procent

een ‘jongere met same sex attraction’ (SSA), kwam naar voren dat de jonge-

ren met SSA lager scoorden op psychosociaal welbevinden. Zij hadden min-

der gevoel van eigenwaarde en scoorden hoger op angst, depressie, slaappro-

blemen, woede en somatische klachten dan de andere jongeren (Metselaar,

2008). 

5.4.3 Samenvattend
In het jaar voorafgaand aan het invullen van de enquête volgden 133 respon-

denten onderwijs. Van hen heeft 11 procent in de onderwijssituatie intoleran-

tie of discriminatie ervaren.

De discriminatie uitte zich vooral in discriminerende opmerkingen (n=8),

negeren en roddels (beide n=5).
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5.5 Het uitgaansleven
Het merendeel van de respondenten bezoekt wel eens een horecagelegenheid

of gaat wel eens naar een feest (ruim 80 procent). Ongeveer de helft van deze

respondenten bezoekt zowel algemene horeca als horecagelegenheden en

feesten die specifiek op holebi’s gericht zijn. Een derde bezoekt voornamelijk

algemene horeca en ongeveer 13 procent bezoekt uitsluitend homobars en -

feesten. Verder geven enkele respondenten iets anders aan, zoals bezoeken

aan privéfeesten en familiefeesten. Er zijn overigens geen grote verschillen

gevonden in uitgaanspatronen tussen mannen en vrouwen. Mannen bezoe-

ken iets vaker dan vrouwen uitsluitend de homohoreca (16 procent, tegenover

vrouwen 10 procent). Vrouwen die uitgaan, bezoeken vaker algemene horeca-

gelegenheden (35 procent van de vrouwen die wel eens uitgaan, tegenover 30

procent van de mannen).

Bezoekt u uitgaansgelegenheden en feesten? Zo ja, kunt u aangeven welk type

horeca u bezoekt?

N %

Nee, nooit 94 18,6

Ja, ik bezoek voornamelijk algemene horeca 135 26,7

Ja, ik bezoek voornamelijk homobars en –feesten 53 10,5

Ja, ik bezoek zowel algemene horeca als homobars 

en –feesten 244 41,8

Anders 12 2,4

Totaal 505
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5.5.1 Actuele ervaringen
Ongeveer 21 procent van de respondenten die wel eens uitgaan, heeft discri-

minatie of intolerantie ervaren tijdens of na het uitgaan. Voor ruim 10 procent

ging het om een incident, voor bijna 7 procent ging het om meerdere ervarin-

gen. 

Heeft u in de afgelopen 12 maanden persoonlijk intolerantie of discriminatie

ervaren vanwege uw (vermeende) seksuele geaardheid en/of gender-identiteit?

N %

Ja, eenmaal 42 10,3

Ja, meermaals 27 6,6

Nee 323 79,2

Weet ik niet 16 3,9

Totaal 408

De discriminatie bestond doorgaans uit discriminerende opmerkingen (49

procent). Uit de voorbeelden blijkt dat het hier vaak om seksueel getinte

opmerkingen ging. Opvallend is het relatief hoge aantal gevallen van bedrei-

gingen, geweld of agressief gedrag (18 procent) in vergelijking met de andere

terreinen. Verder worden ongelijke behandeling (9 procent), roddels (9 pro-

cent) en negeren (6 procent) genoemd. Eén respondent vulde bij de ant-

woordcategorie ‘anders’ in dat er foto’s van hen werden gemaakt. In de open

tekstvelden beschreven de respondenten de discriminatie-ervaring als volgt:

“Hetero’s mogen –zichtbaar- wel zoenen in sommige kroegen, maar bij lesbo’s

roept dat blijkbaar andere reacties op, waaronder het verzoek van een eigenaar dat

niet meer te doen”.

“In elkaar geslagen.”
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“Seksistische opmerkingen toen ik hand in hand liep met mijn vriendin.”

“Op straat durf ik haast niet meer, omdat er steeds meer agressie van moslimman-

nen uitgaat ten opzichte van homo’s.”

“Schelden, drank over me heen gooien, soms wat duwen en stoten.”

“Aangestaard worden, nagekeken worden, heteromannen die seksueel getinte

opmerkingen maken en verzoeken doen die grensoverschrijdend zijn.”

Om welk soort gedragingen ging het?

(meerdere antwoorden mogelijk)

N %

Discriminerende opmerkingen 52 49,1

Ongelijke behandeling/benadeling 10 9,4

Bedreiging/geweld/agressief gedrag 19 17,9

Vernieling/beschadiging van eigendommen 2 1,9

Negeren 6 5,7

Roddels 10 9,4

Anders 7 6,6

Totaal 106

Vrouwen hebben iets vaker discriminatie of intolerantie ervaren dan mannen

(resp. 24 procent en 20 procent). Eerder merkten we op dat mannen iets vaker

uitsluitend homohoreca bezoeken: hebben zij daardoor ‘minder’ last van dis-

criminatie? Dat dit niet waarschijnlijk is, blijkt uit de opmerkingen over discri-

minatie op straat en bij het verlaten van een (homo)horecagelegenheid.

Opvallend is verder dat de gediscrimineerde mannen veel vaker het slachtof-

fer zijn van bedreiging, geweld of agressief gedrag dan vrouwen. Vrouwen

geven weer iets vaker aan dat de discriminatie zich uit in de vorm van roddels.

pagina • 69

Roze is overal

2092268 Boekje Roze is overal.qxp  17-07-2009  10:55  Pagina 69



Zestien transgenders gaven ook wel eens aan uit te gaan. Van deze groep

heeft een kwart tijdens of na het uitgaan discriminatie ervaren.

5.5.2 Regionale verschillen en ontwikkelingen in de tijd
Wanneer we de uitkomsten van de ervaringen met discriminatie tijdens of na

het uitgaan tussen de regio’s vergelijken, is te zien dat de regio Midden- en

West-Brabant met 21 procent van de respondenten die discriminatie heeft

ervaren, gelijk scoort aan het gemiddelde. Wel hebben de respondenten uit

deze regio vaker meerdere malen discriminatie ervaren. De regio Rotterdam-

Rijnmond scoort met 20 procent iets beter dan gemiddeld, al is het verschil

verwaarloosbaar. Wat wel opvalt is dat in Rotterdam-Rijnmond minder vaak

meermaals discriminatie is ervaren. Wanneer we deze twee regio’s verder met

elkaar vergelijken, blijkt dat in de regio Rotterdam-Rijnmond vaker sprake is

van agressief gedrag. Overigens zijn de aantallen door de onderverdeling in

regio’s klein en kunnen de cijfers slechts als indicatie worden opgevat. 
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In 2005/2006 had een kwart van de respondenten discriminatie of intoleran-

tie ervaren wegens hun seksuele geaardheid en/of gender-identiteit tijdens of

na het uitgaan in een homogelegenheid. Met 20 procent van de respondenten

in Rotterdam-Rijnmond die dit keer aangaf discriminatie te hebben ervaren tij-

dens of na het uitgaan, constateren we dat het aandeel gediscrimineerden

licht is gedaald. Overigens zijn de cijfers niet helemaal te vergelijken, omdat

er in 2005/2006 niet is gevraagd naar ervaringen in de algemene horeca. 

In 2005/2006 bleek dat mannen vaker te maken kregen met discriminatie in

het uitgaansleven dan vrouwen. Dit werd deels verklaard doordat de vrouwen

minder vaak uitgingen. Uit dit onderzoek blijkt juist dat vrouwen iets vaker

discriminatie ervaren dan mannen. Daarbij is ook geconstateerd dat vrouwen

even vaak niet uitgaan als mannen, maar dat vrouwen wel iets minder vaak de

homohoreca bezoeken.

5.5.3 Samenvattend
Het merendeel van de respondenten gaat wel eens uit. Van hen bezoekt onge-

veer 13 procent uitsluitend homobars en -feesten. Eén derde bezoekt uitslui-

tend algemene horeca en ongeveer de helft bezoekt beide soorten gelegenhe-

den. 

Ongeveer 21 procent van de respondenten heeft in het afgelopen jaar tijdens

of na het uitgaan discriminatie of intolerantie ervaren. Voor bijna 7 procent

ging het om meerdere ervaringen. Vrouwen hebben vaker discriminatie of

intolerantie ervaren dan mannen.

De discriminatie bestaat in bijna de helft van de gevallen uit discriminerende

opmerkingen (49 procent), vooral seksueel getinte opmerkingen. Opvallend

is het relatief hoge aandeel van agressief gedrag (18 procent). 
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De regio Rotterdam-Rijnmond en de regio Midden- en West-Brabant scoren

ongeveer gelijk aan het gemiddelde. Wel wordt in Midden- en West-Brabant

vaker dan gemiddeld meerdere malen discriminatie ervaren. In Rotterdam-

Rijnmond is dit juist minder vaak dan gemiddeld. In de regio Rotterdam-

Rijnmond komt agressief gedrag vaker voor.

Het aandeel gediscrimineerden in Rotterdam-Rijnmond is in vergelijking met

2005/2006 licht gedaald.

5.6 Homo-ontmoetingsplaatsen 
Een homo-ontmoetingsplaats is een openbare ontmoetingsplaats waar man-

nen (homo)seksuele contacten zoeken met andere mannen. Homo-ontmoe-

tingsplaatsen staan ook wel bekend als ‘baan’ of ‘cruisinggebied’ (Movisie,

2006).

Eén op de vijf respondenten heeft in het jaar voorafgaand aan de enquête sek-

sueel contact gezocht op zo’n openbare homo-ontmoetingsplek, zoals op een

parkeerplaats, het strand of (delen van) het bos of park. 

Op zoek gaan naar anonieme seks maakt deel uit van de homomannencul-

tuur. Vrouwen bezoeken dergelijke plaatsen niet of nauwelijks. Niet alle bezoe-

kers van een homo-ontmoetingsplaats noemen zich homoseksueel. Sommige

mannen leiden een heteroseksueel leven en zoeken daarnaast in het geheim

naar homoseksueel contact. In hoofdstuk 2 is dit ook genoemd. Cultuur, reli-

gie of andere persoonlijke factoren kunnen het moeilijk maken om zich in het

openbare leven als homoseksueel te benoemen (Mullenders, 2005). Ook kun-

nen jonge mannen een homo-ontmoetingsplaats bezoeken, omdat het voor

hen nog een stap te ver is om een homobar te bezoeken. De ‘geheime identi-

teit’ zorgt ervoor dat de mannen die homo-ontmoetingsplaatsen bezoeken

gevoelig zijn voor chantage en afpersing. Ook zijn zij extra kwetsbaar voor dis-

criminatie en geweld (Movisie, 2006). 
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Overigens worden de grote homo-ontmoetingsplaatsen in de Randstad voor

50 tot 80 procent bezocht door mannen die openlijk homoseksueel zijn. Dit

blijkt uit informatie van de GGD’s die er regelmatig preventieprojecten uitvoe-

ren. Deze mannen vinden de homo-ontmoetingsplaats een aangenaam alter-

natief voor homohoreca. In sommige gevallen gaat het op de homo-ontmoe-

tingsplaatsen om betaald seksueel contact (Schuyf & Dankmeijer, 2005). 

Heeft u in de afgelopen 12 maanden actief andere mensen voor seksueel con-

tact opgezocht op openbare ontmoetingsplekken zoals (delen van het) bos, het

strand, parkeerplaatsen et cetera?

Totaal

N %

Ja 101* 19,6

Nee 414 80,4

Totaal 515

*3 vrouwen, 90 mannen, 1 transgender, 6 anders

5.6.1 Actuele ervaringen
Ongeveer een kwart van de respondenten die een homo-ontmoetingsplaats

bezochten, heeft discriminatie (n=25) ervaren. Voor de helft bleef dat bij een

eenmalige discriminatie-ervaring, bij de anderen kwam dat vaker voor. 

Heeft u in de afgelopen 12 maanden op die plekken persoonlijk discriminatie,

intolerantie en/of geweld ervaren vanwege uw seksuele geaardheid en/of 

gender-identiteit?

Totaal

N %

Ja, eenmaal 12 11,8

Ja, meermaals 13 12,8

Nee 77 75,5

Weet ik niet 0 0,0

Totaal 102
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De discriminatie uitte zich voornamelijk in drie vormen. Discriminerende

opmerkingen en agressie kwamen het meest voor (beide 37 procent), daarna

vernieling van eigendom (11 procent). De antwoorden in de restcategorie

anders kunnen het best worden samengevat onder de noemer “intimidatie”.

Om welk soort gedragingen ging het? 

Totaal

N %

Discriminerende opmerkingen 14 36,8

Ongelijke behandeling/ benadeling 2 5,3

Bedreiging/geweld/agressief gedrag 14 36,8

Vernieling/beschadiging van eigendommen 4 10,5

Negeren 0 0,0

Roddels 0 0,0

Anders, namelijk 4 10,5

Totaal 38

Volgens de respondenten maakten niet alleen mensen die zich voordeden als

bezoekers van de homo-ontmoetingsplaats zich schuldig aan discriminatie,

maar ook passanten en surveillerende politieambtenaren. Ze beschreven

voorbeelden die duiden op intimidatie, rondcrossen, aanrijden en het ver-

keerd gebruiken van bevoegdheden. 

In de open tekstvelden omschreven respondenten hun persoonlijke discrimi-

natie-ervaringen op de ontmoetingsplaats. Hieronder een aantal voorbeelden:

“Er waren jonge mannen die zich agressief gedroegen.” 

“Groepje komt bos in en roept dreigende taal. Andere keer met scooter park in om

op te jagen en te schelden en langs je te rijden. Erg eng, reden om minder te gaan
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of juist bij slechter weer of weekdagen.”

“Mensen komen voor andere bedoelingen (geld verdienen) en als dat niet lukt,

worden ze agressief.”

“Schelden, geweld, beroving.”

“Grote groep rondcrossende jongeren op scooters en met auto's.”

“Met honkbalknuppel inslaan van autoraam van een geparkeerde auto.”

“Plotseling dook een agent op uit de bosjes ('s nachts om 23.56 uur!) en slingerde

me op de bon omdat ik mij zonder vergunning en zonder ontheffing buiten de

paden had begeven. Nu stond ik rustig een luchtje te scheppen op een cruiseplek

op een voetpad en kwam HIJ uit de struiken opduiken! Zijn beoordeling en zijn

bejegening waren er duidelijk op uit mannen te hinderen.”

5.6.2 Regionale verschillen en ontwikkelingen in de tijd
Het is niet verantwoord uitspraken te doen over regionale verschillen.

Daarvoor is het aantal respondenten dat heeft aangegeven een ontmoetings-

plaats te bezoeken per regio eenvoudig te klein. Evenmin is het mogelijk een

vergelijking te maken met de situatie in 2005/2006, omdat destijds niet spe-

cifiek werd gevraagd naar discriminatie-ervaringen op ontmoetingsplaatsen. 

Op zich is het wel spijtig dat we hier niet verder op in kunnen gaan, omdat er

wel aanwijzingen zijn dat er in verschillende gemeenten en regio’s anders

wordt omgegaan met de ontmoetingsplaatsen. Sommige gemeenten richten

het beleid op beperking van de overlast en bevordering van de veiligheid, ter-

wijl andere overgaan tot een algeheel ontmoedigingsbeleid door bosschages

te kappen, Schotse Hooglanders in het gebied te plaatsen, actief te surveille-
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ren en de anonimiteit – en daarmee de aantrekkingskracht – van de bezoekers

te verminderen. 

5.6.3 Samenvattend
Een op de vijf respondenten heeft in het jaar voorafgaand aan het invullen van

de enquête seksueel contact gezocht op een homo-ontmoetingsplaats

(n=101). Uit ander onderzoek blijkt dat homo-ontmoetingsplaatsen vaak wor-

den bezocht door mannen die in het geheim homoseksueel zijn of homosek-

sueel contact hebben. De verborgen identiteit maakt hen kwetsbaar voor

geweld, chantage en discriminatie. 

Ongeveer een kwart van de respondenten die een homo-ontmoetingsplaats

bezochten, heeft in het afgelopen jaar discriminatie of intolerantie ervaren op

zo’n plek. 

De discriminatie uitte zich met name in discriminerende opmerkingen en

agressie (beide 37 procent) en in vernieling van eigendom (11 procent). Verder

bleek uit de opmerkingen dat er vooral sprake was van intimidatie. 

5.7 Discriminatie op overige plaatsen
In de enquête vroegen we respondenten specifiek naar hun discriminatie-erva-

ringen in de woonomgeving, op het werk, in het onderwijs, in het uitgaansle-

ven en op de homo-ontmoetingsplaatsen. Het is bekend dat homodiscrimina-

tie zich (met name) op deze maatschappelijke terreinen voordoet. Toch zijn er

ook andere maatschappelijke terreinen en plaatsen waar holebitra’s in het

afgelopen jaar discriminatie en/of intolerantie hebben ervaren. In de vragen-

lijst was ruimte gemaakt om deze ervaringen te rapporteren. Daarvan maakte

15 procent van de respondenten gebruik. 
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5.7.1 Actuele situatie
Van de respondenten heeft 15 procent discriminatie ervaren op een ander ter-

rein dan die uit de voorgaande paragrafen. Zij gaven daarbij voornamelijk

voorbeelden van locaties, zoals op vakantie in het buitenland, tijdens een reis-

je of tijdens een dagje/avondje uit in Amsterdam of op de sportvereniging. Er

waren ook voorbeelden van discriminatie-incidenten die voortvloeiden uit alle-

daagse maatschappelijke interacties met onbekenden, zoals in het stadscen-

trum, in het openbaar vervoer en zelfs in winkels. Tot slot valt nog een derde

belangrijke categorie te onderscheiden. Dat is de directe sociale omgeving,

zoals de familie- en kennissenkring, die de holebitra’s in hun omgang op aller-

lei manieren laat voelen dat zij ‘anders’ zijn. 

Heeft u in de afgelopen 12 maanden op andere plekken persoonlijk discrimina-

tie, intolerantie en/of geweld ervaren vanwege uw seksuele geaardheid en of

gender-identiteit?

N %

Ja, eenmaal 27 5,3

Ja, meermaals 31 6,1

Nee 431 84,5

Weet ik niet 21 4,1

Totaal 510

Deze respondenten zeiden verhoudingsgewijs vaker meerdere malen gediscri-

mineerd te zijn. Het bleef dus niet bij eenmalig incidenten. Hoewel de aantal-

len te klein zijn om verregaande conclusies te trekken, voelden vrouwen zich

vaker dan mannen meerdere keren gediscrimineerd.

Discriminerende opmerkingen werden het meest gerapporteerd (39,5 pro-

cent). Daarna volgden ongelijke behandeling en agressief gedrag (beide 15,6

procent). Ruim 10 procent noemde roddelen en negeren als uiting van discri-

minatie. Gezien de aantallen kunnen we over eventuele man-vrouwverschillen

niets zeggen, maar er lijkt gezien de huidige cijfers niet direct aanleiding te
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denken dat zich daar grote verschillen in voordoen. Het blijkt in elk geval dat

ook lesbische vrouwen mikpunt zijn van agressie en geweld. 

Om welk gedrag ging het?

N %

Discriminerende opmerkingen 43 39,5

Ongelijke behandeling/ benadeling 17 15,6

Bedreiging/geweld/agressief gedrag 17 15,6

Vernieling/beschadiging van eigendommen 2 1,8

Negeren 11 10,1

Roddels 12 11,0

Anders, namelijk 7 6,4

Totaal 109

5.7.2 Regionale verschillen en verschillen in de tijd
Er zijn nauwelijks regionale verschillen aan te merken in de discriminatie-erva-

ringen op andere plekken dan die eerder zijn omschreven. Ook zijn de aantal-

len te klein om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over geconstateerde

verschillen. 

In de vorige meting in 2005/2006 gaf nog 31 procent van de respondenten

aan dat ze discriminatie had ervaren op andere plekken. Dat is dus meer dan

in de laatste meting. Uit de antwoorden van toen bleek dat het, net als nu,

vooral om openbare plekken ging. Daarbij wordt de kanttekening gemaakt dat

in de voorgaande enquête niet naar de ontmoetingsplaatsen werd gevraagd,

maar dat die ervaringen mogelijk wel werden meegenomen bij deze vraag. 
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5.7.3 Samenvattend
Van de respondenten heeft 15 procent in het afgelopen jaar discriminatie of

intolerantie ervaren op een ander terrein dan waar specifiek naar werd

gevraagd. Zij gaven daarbij vooral voorbeelden van locaties, zoals tijdens een

avondje uit in Amsterdam, op de sportvereniging, in het openbaar vervoer of

in een winkel. Vaker dan op de andere terreinen meldden de respondenten dat

er meerdere malen gediscrimineerd werd.

De discriminatie uitte zich voornamelijk in discriminerende opmerkingen

(39,5 procent), ongelijke behandeling en agressief gedrag (beide 15,6 pro-

cent). Ruim 10 procent van de respondenten noemde roddelen en negeren.
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6 Meldingsbereidheid

6.1 Algemeen beeld en actuele ervaringen
Alle respondenten die aangaven discriminatie of intolerantie te hebben erva-

ren op een bepaald terrein, hebben we gevraagd of zij die ervaring(en) hebben

gemeld of geprobeerd te melden. Alles bij elkaar opgeteld, blijkt dat de res-

pondenten ruim 20 procent van de ervaringen in het afgelopen jaar hebben

gemeld of geprobeerd te melden. De overige 80 procent van de ervaringen

hebben niet tot (een poging tot) melden geleid. Omdat respondenten op

meerdere terreinen discriminatie-ervaringen kunnen hebben en/of op één ter-

rein meerdere ervaringen, is het moeilijk om iets over de meldingsbereidheid

van personen te zeggen op basis van dit gegeven. 

Heeft u deze ervaring ergens gemeld?

Totaal

N %

Ja 61 21,2

Nee 227 78,8

Totaal 288

Op een later moment in de vragenlijst is aan alle respondenten (dus ook aan

de respondenten zonder discriminatie-ervaring) gevraagd of en waar zij in het

afgelopen jaar discriminatie of geweldzaken die verband hielden met de sek-

suele geaardheid en/of gender-identiteit hadden gemeld of proberen te mel-

den. Uit de antwoorden blijkt dat zeventien respondenten aangifte hebben

gedaan of proberen te doen bij de politie. Zeven respondenten hebben een

melding gedaan bij een antidiscriminatie bureau, acht respondenten hebben

hun ervaring bij een homobelangenorganisatie neergelegd en twaalf respon-

denten hebben elders melding gedaan. Hierbij moet vooral gedacht worden

aan werkgevers of coördinatoren op het werk. 
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De respondenten die een melding hebben gedaan, hebben we een open vraag

gesteld over wat zij vonden van de manier waarop hun de melding is behan-

deld. De meeste respondenten vinden dat er goed met de melding is omge-

gaan en hadden het gevoel begrepen te worden:

“Perfect. Het was een man en ik had het gevoel dat ik open over het voorval kon

praten.”

“Heeeeeeeeeeeel erg goed!!”

“Prima, ik wilde het alleen laten registreren.”

Een substantieel deel van de respondenten laat weten dat er niet zo goed met

de melding is omgegaan (ruim een derde). Dit heeft er dan vooral mee te

maken dat de melding weinig concrete actie opleverde en het vaak bleef bij

een registratie of het aanhoren van het verhaal.

“Ze namen het mee. Niks gehoord of gezien.”

“Het lijkt op een aangifte fietsendiefstal: puur voor de statistiek. Er ontbreekt

inzicht in het verloop van de melding.”

“Zoals gebruikelijk: aanhoren, opschrijven en verder de groeten aan iedereen. Dat

lijkt me een reden waarom de meeste meldingen achterwege blijven.” 
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6.2 Verschillen per maatschappelijk terrein
Wanneer per terrein wordt bekeken hoe vaak respondenten een discriminatie-

ervaring hebben gemeld of geprobeerd te melden, valt natuurlijk op dat van

het grootste deel van de discriminatie-ervaringen geen melding wordt gedaan.

De aantallen zijn vaak te klein om verantwoord percentages uit te rekenen en

de vergelijking te maken (in de cirkeldiagrammen zijn aantallen weergege-

ven). Toch kunnen de antwoorden van de respondenten wel als indicatie wor-

den gebruikt. Discriminatie op het werk wordt vaker gemeld dan discrimina-

tie in de woonomgeving. De enquête-uitslag wijst er verder op dat discrimina-

tie-ervaringen in het uitgaansleven het minst vaak worden gemeld. 
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6.3 Verschillen per aard van de discriminatie
De respondenten kregen per terrein een vraag over hoe de discriminatie zich

uitte. Met de antwoorden kan iets worden gezegd over de ‘aard’ van de discri-

minatie. Wanneer de terreinen niet afzonderlijk worden bekeken, maar in

plaats daarvan een totaalbeeld (zie ook de tabel op deze pagina), wordt dui-

delijk dat de discriminatie zich in het overgrote deel van de gevallen uit in dis-

criminerende opmerkingen (n= 243), gevolgd door bedreiging/geweld/agres-

sief gedrag (n=96), roddels (n= 88), ongelijke behandeling (n= 72), negeren

(n= 51) en vernieling (n=17). Deze antwoorden, afgezet tegen de vraag of er al

dan niet (een poging tot) melding is gedaan, leveren een aantal inzichten in

de meldingsbereidheid op. 

Ervaringen van bedreiging, geweld of agressief gedrag en ervaringen van

ongelijke behandeling worden relatief vaker gemeld dan ervaringen met dis-

criminerende opmerkingen, roddels en negeren. Vernieling van eigendom-

men wordt nog vaker gemeld, al is enige voorzichtigheid wat betreft deze con-

statering op zijn plaats, vanwege de kleine aantallen. 

In elk geval lijkt het erop dat hoe concreter de uiting van discriminatie is

(geweld, vernieling, benadeling) en hoe duidelijker de consequenties zijn, hoe

eerder mensen de stap nemen er om melding van te doen. Hierbij kan bijvoor-

beeld een rol spelen dat het voor een verzekering noodzakelijk is om aangifte

te doen van vernieling. Ook kunnen we ons goed voorstellen dat de omgeving

eerder op een aangifte of melding zal aandringen wanneer er sprake is

geweest van geweld, vernieling of benadeling. 

Discriminatie in de vorm van de buurvrouw die je negeert, een collega die elke

dag dezelfde ‘grappen’ maakt, maar bijvoorbeeld ook discriminatie in de vorm

van iemand die je op straat uitscheldt, wordt blijkbaar minder vaak gemeld.

Legt men deze uitingen van discriminatie gemakkelijker naast zich neer? Of
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acht men het minder legitiem om hier melding van te doen? De volgende

paragraaf geeft meer inzicht in de redenen die respondenten hebben gegeven

om een discriminatie-ervaring niet te melden.

6.4 Waarom er niet wordt gemeld
De respondenten die hadden aangegeven op een bepaald terrein discrimina-

tie te hebben ervaren en die vervolgens aan hadden gegeven dit niet te heb-

ben gemeld, vroegen we naar het waarom. 

Als we alle antwoorden bij elkaar optellen, blijkt dat 20 procent van de respon-

denten ‘het niet belangrijk genoeg’ vond om te melden. Nog eens 20 procent

wilde ‘er geen aandacht meer aan besteden’. 15 procent van de respondenten

is van mening dat ‘melden niet helpt’. Verder zegt een iets kleiner deel van de

respondenten zelf voor een oplossing gezorgd te hebben of bang te zijn voor
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de gevolgen van het melden (ruim 9 respectievelijk 8 procent). Een nog klei-

nere groep wist niet waar of hoe te melden (5 procent) of wist niet helemaal

zeker of er sprake was van discriminatie op grond van de seksuele geaardheid

en/of gender-identiteit (4 procent). Ook heeft een aantal respondenten een

‘andere’ reden ingevuld. Zoals: 

“Teruggescholden waar ze het lef vandaan haalden.”

“Ik kan niet alles melden, dat zou elke week wel iets zijn.”

“Iedereen mag een eigen mening hebben.”

“Negeren lijkt me het beste.”

“Heb al eens eerder potenrammerij gemeld en werd NIETS mee gedaan, eerst was

het een VW die bij het kenteken paste, toen een Opel en daarna konden ze er

ineens niets meer over zeggen.” 

Waarom heeft u het niet gemeld?

N %

Ik vind dat melden niet helpt 52 15,6

Ik wil er geen aandacht meer aan besteden 65 19,5

Ik vond het niet belangrijk genoeg 67 20,1

Het kost te veel tijd en moeite om te melden 23 6,9

Ik heb het zelf opgelost 31 9,3

Omdat ik niet wist waar of hoe dit te melden 18 5,4

Ik wist niet zeker of het vanwege mijn geaardheid kwam 14 4,1

Ik ben bang voor (eventuele negatieve) gevolgen 28 8,4

Anders, namelijk 36 10,8

Totaal 334
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Wanneer we de terreinen onderling vergelijken, valt op dat men over het werk

veel minder vaak zegt het niet belangrijk genoeg te vinden. De respondenten

geven vaker aan dat ze er geen aandacht meer aan willen besteden of het zelf

opgelost hebben.

Wat betreft de vorm waarin de discriminatie zich uitte, valt op dat de reden ‘Ik

vond het niet belangrijk genoeg’ voornamelijk wordt gegeven wanneer het om

discriminerende opmerkingen gaat. De reden ‘Ik vind dat melden niet helpt’

wordt bij alle uitingen van discriminatie vaak genoemd, maar relatief vaker als

het om ongelijke behandeling gaat. 

Bij bedreiging, geweld en agressief gedrag wordt relatief vaak als reden om

niet te melden ingevuld dat men bang is voor (mogelijk negatieve) gevolgen.

Bij geweld op homo-ontmoetingsplaatsen kan dat afpersing of chantage zijn.

Als mensen negatieve gevolgen ondervinden van meldingen wordt dat ‘victi-

misatie’ genoemd. Ook angst voor victimisatie is dus mogelijk een reden om

niet te melden. Als iemand zijn bezoek aan die plaats verborgen wil houden,

is het goed mogelijk dat hij daarom huiverig is om melding te doen van een

incident. Opvallend is ook dat bij bedreiging, geweld en agressief gedrag vaak

wordt genoemd dat men ‘er geen aandacht meer aan wil besteden’. Deze

reden wordt ook vaak genoemd in verband met negeren en roddels.

Overigens moet ook hier worden vermeld dat de aantallen soms klein zijn en

de uitkomsten slechts als aanwijzing kunnen gelden.

6.5 Regionale verschillen en ontwikkelingen in de tijd
Wanneer de meldingsbereidheid (som van alle terreinen) per regio wordt ver-

geleken, valt eigenlijk vooral op dat de meldingsbereidheid in Rotterdam-

Rijnmond lager lijkt te zijn dan gemiddeld (ongeveer 13 procent van de discri-

minatie-ervaringen is gemeld, tegenover 21 procent gemiddeld). In Midden-

en West-Brabant lijkt de meldingsbereidheid iets hoger (ruim 23 procent van

de discriminatie-ervaringen is gemeld). 
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In 2005/2006 heeft slechts 8 van de 300 respondenten melding of aangifte

gedaan van discriminatie. 15 procent had overwogen om aangifte te doen,

maar zag er toch vanaf. 80 procent zag geen aanleiding om discriminatie te

melden. In dit hoofdstuk werd duidelijk dat de respondenten dit keer 20 pro-

cent van de discriminatie- of intolerantie-ervaringen hebben gemeld of gepro-

beerd te melden. Omdat de vraagstelling in 2005/2006 iets anders was, zijn

de cijfers niet goed vergelijkbaar en blijft het lastig om op basis van de gege-

vens iets te zeggen over de meldingsbereidheid van personen. Al met al geeft

dit onderzoek een iets positiever beeld van het aantal meldingen van discrimi-

natie-ervaringen dan het vorige onderzoek. Onveranderd blijft dat responden-

ten het overgrote deel van de discriminatie-ervaringen niet melden of probe-

ren te melden.

6.6 Gender- en leeftijdverschillen
Van de mannen die de enquête invulden en die op een of meerdere terreinen

discriminatie of intolerantie hebben ervaren in het afgelopen jaar, heeft ruim

een kwart dit ook ergens gemeld. Vrouwen blijken aanzienlijk minder vaak

melding te doen: van de vrouwen met een discriminatie-ervaring heeft maar

11 procent hier melding van gedaan, terwijl de aard van de ervaren discrimina-

tie en intolerantie niet erg verschilt.
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Op de vraag waarom iemand een discriminatie- of intolerantie-ervaring niet

meldt, lopen de antwoorden die mannen en vrouwen geven minder uiteen.

Voor mannen is de belangrijkste reden dat zij er ‘geen aandacht meer aan wil-

den besteden’. Deze reden staat bij vrouwen op de tweede plaats. Voor vrou-

wen is de belangrijkste reden dat zij de ervaring ‘niet belangrijk genoeg’ vin-

den om te melden. Bij mannen is dit reden nummer twee. Op de derde plaats

staat zowel voor mannen als voor vrouwen de reden dat ‘melden niet helpt’.

Verder zeggen vrouwen vaker dan mannen dat zij de situatie ‘zelf opgelost’

hebben. Voor mannen is ‘angst voor negatieve gevolgen’ weer een relatief

belangrijke reden om geen melding te doen, terwijl vrouwen deze reden veel

minder vaak noemen. 

Eerder merkten we al op dat er waarschijnlijk een verband is tussen de manier

waarop de discriminatie zich uit en de meldingsbereidheid. De enquête lever-

de aanwijzingen op dat de mate waarin mannen en vrouwen geconfronteerd

worden met bepaalde discriminatie-uitingen, kan verschillen. Het kan dus zijn

dat vrouwen lager scoren op meldingsbereidheid, omdat de discriminatie-

uitingen die hen treffen vaker niet worden gemeld (ongeacht geslacht). Dat

mannen vaker aangeven bang te zijn voor negatieve gevolgen van een mel-

ding, hangt samen met discriminatie-ervaringen op de homo-ontmoetings-
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plekken. Het is overigens niet uit te sluiten dat andere factoren het verschil in

meldingsbereidheid kunnen helpen verklaren. 

Over de groep transgenders kunnen we in verband met de kleine aantallen

geen uitspraken doen wat betreft meldingsbereidheid.

Waarom heeft u het niet gemeld?

Man Vrouw

N % N %

Ik vind dat melden niet helpt 33 15,8 15 12,7

Ik wil er geen aandacht meer aan 

besteden 40 19,1 23 19,5

Ik vond het niet belangrijk genoeg 37 17,7 27 22,8

Het kost te veel tijd en moeite om 

te melden 28 13,4 9 7,6

Ik heb het zelf opgelost 14 6,7 15 12,7

Omdat ik niet wist waar of hoe dit

te melden 13 6,2 4 3,4

Ik wist niet zeker of het vanwege mijn 

geaardheid kwam 9 4,3 5 4,2

Ik ben bang voor (eventuele negatieve)

gevolgen 19 9,1 6 5,1

Anders, namelijk 16 7,7 14 11,9

Totaal 209 118

Het lijkt er op dat jongeren en jongvolwassenen (tot 35 jaar) minder vaak dis-

criminatie-ervaringen melden dan ouderen. Overigens blijkt de overweging

dat ‘melden niet helpt’ daarbij voor deze ‘jongeren’ niet de belangrijkste te

zijn in de afweging om wel of niet te melden. Door ouderen wordt deze over-

weging vaker genoemd. Jongeren geven vaker aan het ‘niet belangrijk genoeg’

te vinden of het ‘zelf opgelost’ te hebben.
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Wat weten anderen over meldingsbereidheid?
Uit dit onderzoek blijkt dat acht op de tien discriminatie- of intolerantie-erva-

ringen op grond van de seksuele geaardheid of gender-identiteit niet worden

gemeld. Wat zeggen anderen over meldingsbereidheid?

Over discriminatie is bekend dat er sprake is van onderrapportage: de mees-

te mensen die discriminatie ervaren, doen daar niets mee. Uit de

Omnibusenquête die in 2007 in Rotterdam werd gehouden, blijkt dat meer

dan 80 procent van de mensen met een discriminatie-ervaring hier geen mel-

ding van doet (Schriemer, 2007). Uit het onderzoek ‘Discriminatie-ervaringen

2005’, uitgevoerd voor de Monitor Rassendiscriminatie 2005, komt een verge-

lijkbaar beeld naar voren (Rodrigues & Schriemer, 2005). Ruim 15 procent van

de respondenten met discriminatie-ervaringen in dat onderzoek meldde som-

mige incidenten en minder dan 10 procent meldde alle voorvallen. 

Reden nummer één om niet te melden is dat ‘melden niets uitricht’. Als ande-

re belangrijke reden noemt men zo min mogelijk aandacht aan het voorval te

willen besteden. Dit is een bekende coping-strategie bij ervaringen die als ver-

nederend werden ervaren, zoals discriminatie. Verder wordt de discriminatie-

ervaring ook nog al eens als ‘niet belangrijk genoeg’ ervaren of twijfelt men

aan het discriminatoire karakter. Daarom wordt geen melding gedaan. In de

Omnibusenquête hebben 1 op de 5 mensen daarbij aangegeven zelf voor een

oplossing te zorgen. In de literatuur worden verder factoren als tijd, geld en

moeite genoemd (Buijs et al., 2008). 

Discriminatie op grond van seksuele geaardheid en/of gender-identiteit wordt

misschien nóg minder vaak gemeld. Uit een grote landelijke enquête van

EénVandaag in 2007 blijkt ook dat ruim 90 procent van de mensen die het

slachtoffer zijn van ‘homohaat’ geen melding daarvan deed (Homohaat,

2007). Ook bij ‘antihomoseksueel geweld’ is men nauwelijks bereid om aan-
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gifte of melding te doen (Buijs et al., 2008). Door de jaren heen is geschat dat

in 75 tot 90 procent van de gevallen geen aangifte wordt gedaan van geweld,

ook als het gaat om zware vormen van agressie en fysiek geweld. Door Schuyf

en Dankmeijer (2005) wordt in de rapportage ‘Homo-beleid uitgelicht’ opge-

merkt dat “alledaagse sociale afstand en afweer zoveel voorkomen dat zij die

als normaal beschouwen; zij verwachten dat klachten niet serieus worden

genomen” (Schuyf & Dankmeijer, 2005). Maar ook angst voor victimisatie,

schaamte (bijvoorbeeld in het geval van mannen die homoseksueel contact

hebben naast hun heteroseksuele huwelijk) en trots kunnen er toe leiden dat

slachtoffers van discriminatie dit niet melden (Leenders, 2000).

Het topje van de ijsberg…
Het gevolg van de lage meldingsbereidheid is dat het heel moeilijk is om op

basis van de cijfers van meldingen van discriminatie (bij de antidiscriminatie-

bureaus, maar ook bij de politie) in te schatten hoeveel mensen daadwerkelijk

met discriminatie te maken krijgen. Het is ook een probleem dat niet overal

op dezelfde manier wordt geregistreerd en dat ook lang niet altijd het discri-

minatoire en/of homofobe karakter van het incident in de registratie is opge-

nomen (Buijs et al., 2008). Wat we wel weten is dat de cijfers maar het topje

van de ijsberg laten zien (Kik, 2008). Daarom is een belevingsonderzoek zo’n

belangrijke aanvulling op de statistieken van discriminatiemeldingen. 
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6.7 Samenvattend
Slechts in 20 procent van de gevallen van de discriminatie- en intolerantie-

ervaringen op grond van de seksuele geaardheid is melding gemaakt of is een

poging daartoe gedaan. 

Ruim een derde van de respondenten die melding hebben gedaan, geeft aan

dat de melding weinig concrete actie opleverde en/of dat er niet zo goed mee

is omgegaan.

Discriminatie-ervaringen op het werk worden vaker gemeld dan discriminatie

op de andere terreinen, waarbij het uitgaansleven het laagst scoort. Agressief

gedrag, vernieling en ongelijke behandeling worden vaker gemeld dan discri-

minerende opmerkingen, roddelen en negeren. 

Respondenten hebben diverse redenen om discriminatie niet te melden. 20

procent vond het bijvoorbeeld niet belangrijk genoeg. 15 procent is van

mening dat melden toch niet helpt. Een ander deel van de respondenten heeft

zelf voor een oplossing gezorgd (9 procent) of is bang voor de gevolgen van

een melding (8 procent). Men noemt ook onbekendheid met meldpunten en

twijfel over het discriminatieaspect.

Vrouwen blijken aanzienlijk minder vaak melding te doen dan mannen, terwijl

de aard van de discriminatie en intolerantie niet erg verschilt. 

De meldingsbereidheid in Rotterdam-Rijnmond is lager dan de gemiddelde

meldingsbereidheid. In Midden- en West-Brabant ligt de meldingsbereidheid

juist iets hoger dan gemiddeld. 
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Hoofdst u k
7
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7 Acceptatie
Tot nu toe zijn de resultaten gepresenteerd over de mate waarin discriminatie

en intolerantie wordt ervaren op de verschillende maatschappelijke terreinen

en de vormen die discriminatie en intolerantie aannemen. In hoofdstuk 7 en

8 presenteren we resultaten van het onderzoek die iets anders van aard zijn.

Dit hoofdstuk gaat over acceptatie: acceptatie door de sociale omgeving en

zelfacceptatie. Wat valt er te zeggen over de algemene acceptatie van homo-

seksualiteit in Nederland? Welke gevolgen hebben intolerantie en discrimina-

tie voor de identiteit van de gediscrimineerde? En door welke groepen voelen

de respondenten van het onderzoek zich gediscrimineerd? Deze vragen

beantwoorden we met behulp van inzichten die uit ander onderzoek bekend

zijn en de resultaten van de internetenquête. 

7.1 Acceptatie van homoseksualiteit in Nederland
In maart 2009 verscheen een rapport over homofobie en discriminatie op

grond van seksuele oriëntatie en gender-identiteit in de EU lidstaten

(European Union Agency for Fundamental Rights, 2009). Het rapport consta-

teert dat er enorme onderlinge verschillen zijn in attitude in EU-landen ten

aanzien van holebitra’s. In Nederland is de sociale acceptatie het grootst,

afgaand op de meting van de Eurobarometer uit 2006. De acceptatie van het

homohuwelijk is een van de gebruikte graadmeters. In Nederland bleek 82

procent van de bevolking het homohuwelijk te ondersteunen. Van de

Roemeense bevolking bijvoorbeeld ondersteunt maar 11 procent het homohu-

welijk. Daarnaast gaf 91 procent van de Nederlandse bevolking aan geen pro-

bleem te hebben met een ‘homoseksuele buur’, terwijl slechts 36 procent van

de Roemeense bevolking daar geen probleem mee heeft. 

De relatief hoge score laat onverlet dat ook in Nederland de acceptatie van

homoseksualiteit niet gelijk is aan die van heteroseksuelen en dat er vooroor-

delen en misverstanden zijn over homoseksualiteit en homoseksuelen, les-
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biennes, biseksuelen en transgenders. Figuur 1 laat zien dat het gebrek aan

acceptatie vanaf de jaren zeventig en tachtig sterk is afgenomen, maar dat die

daling daarna is afgevlakt. In de praktijk van het alledaagse leven blijkt dan

ook dat het niveau van discriminatie dat door homoseksuelen wordt ervaren

niet terugloopt (Schuyf & Dankmeijer, 2005). 

Figuur 1 Aandeel van de bevolking (21-64 jarigen) dat negatief scoort op enke-

le items 1968-2000 (in procenten)

Bron: SCP (Sex in Nederland 1968; Progressiviteit en conservatisme 1970; CV’75-’06; ESS’02
en’04); ITS (Socon ’85-’00).

Figuur 2 Identiteitontwikkeling
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lijkheid homoseksueel te zijn

geaccepteerd. De persoon
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kent om homoseksueel te
zijn en hoe anderen daar

over denken.

Tolerantie

Homoseksualiteit is niet 
langer een mogelijkheid,

maar is waarschijnlijk gewor-
den. Andere homoseksuelen
worden opgezocht via inter-

net of bijvoorbeeld in het
uitgaansleven.
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7.2 Identiteitontwikkeling en de gevolgen van discriminatie
In de literatuur is veel geschreven over identiteitontwikkeling van holebi’s.5

Zonder hier al te diep op in te gaan, wordt verondersteld dat personen die niet

standaard hetero zijn een aantal obstakels moeten overwinnen voordat zij een

volledig geïntegreerde homoseksuele (of lesbische of biseksuele) identiteit

hebben ontwikkeld (Johns & Probst, 2004; Ministerie van de Vlaamse

Gemeenschap, 1998; Brady & Busse, 1994). 

Verschillende theoretische modellen beschrijven de fasen die je kunt doorlo-

pen om een homoseksuele identiteit te ontwikkelen. In het kort komt het er

op neer dat iemand op een bepaald moment in zijn leven voelt ‘anders’ te zijn.

Langzaam wordt dit gevoel sterker en voelt iemand zich duidelijk aangetrok-

ken tot iemand van dezelfde sekse. Pas in een volgende fase verbinden zij dit

gevoel aan homoseksualiteit, al kan dit nog een hele tijd worden ontkend of

kan er twijfel zijn over de gevoelens. In de fase die ‘tolerantie’ wordt genoemd,

accepteert iemand voor zichzelf homoseksueel te zijn. Dit wil nog niet zeggen

dat het ook wordt goedgekeurd en zeker niet dat de heteroseksuele omgeving

daarvan op de hoogte wordt gebracht. De ‘coming out’ volgt vaak pas wan-

neer iemand zichzelf heeft geaccepteerd. Een deel van de holebi’s neemt daar-

na een homoseksuele leefstijl aan en is openlijk homoseksueel. Ter verduide-

lijking wordt in figuur 2 een model van identiteitontwikkeling weergegeven. 

pagina • 97

Roze is overal

Acceptatie

De persoon zelf accepteert
zijn homoseksuele identiteit.
Er wordt steeds intensiever
contact gezocht met andere
homoseksuelen. Ook nu kan

men nog een dubbelleven
leiden: zelfacceptatie wil niet
zeggen dat iedereen van de

homoseksualiteit 
hoeft te weten.

Manifestatie

Dit punt staat ook wel
bekend als de ‘identiteits-
trots’. De persoon is trots

op zijn homoseksuele identi-
teit en wil steeds minder te
maken hebben met hetero-
seksuelen. Als mensen iets

tegen homoseksualiteit 
lijken te hebben roept dit

boosheid op

Synthese

De homoseksuele identiteit
is een onderdeel geworden

van de identiteit. 
De seksuele identiteit is niet

de belangrijkste factor in 
contact met anderen. De

persoon voelt zich nu ook in
een groep heteroseksuelen

op zijn gemak.

5
Er wordt hier niet specifiek ingegaan op de identiteitontwikkeling van transgenders. Ons is over dit onder-
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Zoals we hiervoor ook al opmerkten, doorlopen niet alle holebi’s deze fasen

zoals ze nu beschreven zijn. Soms lopen fasen door elkaar, soms slaat door

een negatieve ervaring de twijfel weer toe of keert iemand terug in een fase

waarin hij niet ‘uit de kast’ is. Daarbij kan als kritiek op het fasenmodel ook

worden aangevoerd dat ‘coming out’ niet een eenmalige gebeurtenis is: iede-

re nieuwe situatie of nieuwe sociale omgeving zal opnieuw tot de vraag leiden

er wel of niet openlijk voor uit te komen. Bovendien kan het vanwege bijvoor-

beeld een culturele of religieuze achtergrond helemaal niet gewenst zijn uit de

kast te komen en zal de identiteitontwikkeling hooguit tot zelfacceptatie lei-

den, maar zullen mensen daarna een dubbelleven leiden (Aalst & Johannink,

2007; El Kaka & Kursun, 2002; Mullenders, 2005). 

Met de mitsen en maren van het fasenmodel voor ogen hebben wij in de inter-

netenquête een vraag opgenomen met daarin een aantal stellingen, om te

proberen inzicht te krijgen in de fase van identiteitontwikkeling waarin de res-

pondenten van het onderzoek zich bevinden. De respondenten is gevraagd

aan te geven in hoeverre zij het eens waren (op een vijfpuntschaal) met stel-

lingen als ‘Ik vind het geen probleem dat anderen op de hoogte zijn van mijn

seksuele geaardheid’ en ‘Ik schaam me voor mijn seksuele geaardheid als ik

mij onder heteroseksuelen bevind’6. In het totaal werden twaalf stellingen

voorgelegd, waarbij steeds een aantal stellingen voor een bepaalde fase (in dit

geval ‘tolerantie’, ‘acceptatie’, ‘trots’ en ‘synthese’) stond. De analyse van de

resultaten maakte duidelijk dat met dit onderzoek het bestaan van de verschil-

lende fasen niet kon worden onderbouwd. Wel leveren de antwoorden op de

afzonderlijke stellingen een aantal interessante inzichten op en kan een drie-

tal stellingen samen iets zeggen over de mate waarin de respondenten open-

lijk uitkomen voor hun seksuele geaardheid.

In figuur 3 is onder andere af te lezen dat de meeste respondenten het geen

punt vinden dat anderen op de hoogte zijn van hun seksuele geaardheid,
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maar dat toch bijna 10 procent dit wel een probleem vindt. Bijna de helft van

de respondenten kiest zorgvuldig de mensen uit aan wie zij over hun seksue-

le geaardheid vertellen. Ongeveer 5 procent schaamt zich voor de seksuele

geaardheid als zij zich onder heteroseksuelen bevinden. Toch geeft ook meer

dan de helft van de respondenten aan trots te zijn op de seksuele geaardheid

en is voor bijna 70 procent de publieke identiteit gelijk aan de privé-identiteit,

wat wijst op een geïntegreerde homoseksuele identiteit. 13 procent doet zich

meestal voor als heteroseksueel en eenzelfde groep doet dit als zij zich onder

heteroseksuelen bevinden. 16 procent doet regelmatig een poging om de sek-

suele geaardheid te verbergen. En tot slot denkt ongeveer 5 procent van de

respondenten die zich nu niet strikt heteroseksueel voelt, dit in de toekomst

wel te kunnen zijn. 

Figuur 3. Resultaten stellingen over de fase van de identiteitontwikkeling
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De resultaten tonen aan dat het in de heterowereld blijkbaar niet voor ieder-

een altijd even makkelijk is om openlijk homoseksueel, lesbisch, biseksueel of

transgender te zijn. Ook al schamen mensen zich niet voor hun geaardheid,

toch wordt die nog regelmatig verborgen gehouden. Holebitra’s kiezen er op

bepaalde momenten (de een vaker dan de ander) bewust voor om níet de

minderheidspositie in te nemen, om op die manier minder kwetsbaar te zijn

en discriminatie en intolerantie te vermijden (Meyer, 2003). 

In paragraaf 4.2 werd al duidelijk hoe de respondenten van dit onderzoek op

het werk hiermee omgaan. Het merendeel van de respondenten is open over

de seksuele geaardheid, maar bijna een op de tien respondenten houdt de

seksuele geaardheid en/of gender-identiteit op het werk altijd verborgen.

Ongeveer 20 procent laat de ‘in de kast/uit de kast’-beslissing van de situatie

of collega afhangen. Een aanwijzing voor de juistheid van de aanname dat

onzichtbaarheid minder kwetsbaar maakt, werd in dit onderzoek gevonden in

het feit dat holebitra’s die samenwonen met een partner van hetzelfde

geslacht vaker te maken hebben met discriminatie dan alleenstaande holebi-

tra’s. Ook uit de literatuur en ander onderzoek blijkt dat het een ‘gangbare’

coping-strategie is van leden die tot een minderheidsgroep behoren om de

identiteit verborgen te houden. De negatieve bijverschijnselen en het begrip

‘minority stress’ werden in hoofdstuk 2 al besproken. 

7.3 Oorzaken en veroorzakers van discriminatie
Discriminatie komt niet uit het niets. We hebben respondenten gevraagd door

wie ze het afgelopen jaar gediscrimineerd zijn. Uit de antwoorden blijkt dat

achter discriminatie vele afzenders schuil gaan. Meestal heeft de afzender een

gezicht. Soms is dat het gezicht van een bekende van een respondent, zoals

een familielid, een ‘vriend’, een collega, klasgenoot, buur of lid van de sport-

club. In andere gevallen zijn het volstrekt onbekenden die ongevraagd com-

mentaar leveren op de leefstijl en/of de veronderstelde seksuele geaardheid
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en/of gender-identiteit. Media en publieke opinie worden ook genoemd als

meer abstracte ‘boodschappers’ die onder meer bijdragen aan stereotype

beeldvorming over homoseksuele mannen, lesbische vrouwen en transgen-

ders. 

De vraag ‘wat of wie veroorzaken volgens u de intolerantie en/of discrimina-

tie?’ maakte duidelijk dat de respondenten etnische groepen, religieuze groe-

pen of religieuze leiders en jongeren verantwoordelijk houden voor de discri-

minatie. Mannen worden aanzienlijk vaker aangegeven dan vrouwen. Ook gaf

ruim 11 procent aan dat de intolerantie en/of discriminatie in de maatschap-

pij als geheel verweven zit. 

Wat of wie veroorzaken volgens u de intolerantie en/of discriminatie?

N %

Jongeren 216 19,8

Etnische groepen 279 25,6

Religieuze groepen of –leiders 252 23,1

Mannen 110 10,1

Vrouwen 13 1,2

Media 55 5,0

De maatschappij in het algemeen 121 11,1

Anders 46 4,2

Totaal 1092

In de categorie ‘anders’ werd een keur aan antwoorden gegeven. Oorzaken

zouden angst en onwetendheid zijn, of de christelijke regering, politieke par-

tijen, hangjongeren, mensen met machogedrag, starre mensen, blanke

Nederlanders die nooit contact hebben met holebitra’s en die bang zijn voor

het onbekende, teleurgestelde ouders, inwoners van het voormalige dorp, bui-

tenlanders, Marokkanen, vooral ouderen (40-50 jaar) en politie. Overigens
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gaat het bij alle categorieën doorgaans niet om onderling uitsluitende, maar

veelal om deels overlappende categorieën. 

7.3.1 Regionale verschillen en ontwikkelingen in de tijd
De regionale verschillen zijn niet erg groot. In Rotterdam-Rijnmond en

Midden- en West-Brabant werden mannen nog vaker dan gemiddeld aange-

duid als veroorzakers van discriminatie. Religieuze groepen juist iets minder

vaak. In Midden- en West-Brabant werd ‘de maatschappij in het algemeen’

ook iets vaker aangegeven dan in andere regio’s en gemiddeld. 

Bij het bekijken van de opmerkingen in de open tekstvelden, valt ook op dat

in Rotterdam-Rijnmond vaker allochtonen, buitenlanders of moslims als

dader worden aangewezen. De volgende opmerking is een typisch voorbeeld

van de beschrijvingen die worden gegeven:

“Het zijn meestal opmerkingen of dat mensen je raar aankijken. Meestal de groep-

jes moslimjongeren. Je voelt je er niet prettig bij. Ongemakkelijk en soms ook

beangstigend. Dat ik en mijn partner dan vaak niet meer hand in hand lopen als

we groepjes tegenkomen.”

Van de beschrijvingen van discriminatie-ervaringen in de woonomgeving gaat

in Rotterdam-Rijnmond een kwart van de beschrijvingen over deze groepen.

In Midden- en West-Brabant is dat één op de tien. In de andere regio’s is dit

nog minder vaak. 
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Migrantengroepen werden ook in 2005/2006 aangegeven als voornaamste

veroorzakers van discriminatie (36,6 procent), samen met jongeren (21,6 pro-

cent) en de maatschappij in het algemeen (17,4 procent). Religieuze groepen

vormden destijds nog geen aparte antwoordcategorie maar werden wel rela-

tief vaak genoemd in de open antwoorden. 
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8 Toekomstverwachtingen
RADAR merkt uit contacten met belangenorganisaties en holebitra’s in diver-

se overleggen dat holebitra’s zelf in de afgelopen jaren een verslechtering van

sociale acceptatie hebben ervaren en dat zij vermoeden dat deze nog verder

af zal nemen. Zij wijten dat aan verschillende ontwikkelingen: enerzijds aan de

migratie en de toename van het aandeel migranten met een geringe bekend-

heid en/of acceptatie van homoseksualiteit, anderzijds aan het toenemende

belang van religie, zowel het christelijk geloof als de islam. Zij merken ook dat

religies juridisch en maatschappelijk steun krijgen om homoseksualiteit af te

keuren dan wel te verwerpen. Zij vrezen – soms gebaseerd op ervaring – dat

zij daarmee ook eerder het slachtoffer worden van discriminerende bejege-

ning en discriminerend gedrag van gelovigen. 

8.1 Uitkomst van de internetenquête
“Ik verwacht dat discriminatie toeneemt” is de antwoordcategorie die het

meest werd gekozen. Daarmee is de grootste groep respondenten tamelijk

somber gestemd over de ontwikkeling van de sociale acceptatie en de kans op

discriminatie in de toekomst.

Volgens respondenten zijn maatschappelijke ontwikkelingen eveneens van

invloed op de discriminatie-ervaringen, zoals uitspraken van imams en predi-

kanten en politieke partijen over de positie van homoseksuelen. Slechts een

kleine minderheid verwacht een afname van discriminatie. 

Mannen verwachten vaker een toename van discriminatie dan vrouwen (41

procent resp. 24 procent). Transgenders en transseksuelen zijn het meest pes-

simistisch in hun toekomstverwachting. Gezien het kleine aandeel is het niet

verantwoord om betrouwbare uitspraken te doen over hun toekomstverwach-

tingen, maar de indicaties stemmen somber. 5 van de 8 transgenders en 4 van

de 13 transseksuelen verwachten dat de discriminatie op grond van gender-

identiteit zal toenemen. 
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Wat zijn uw verwachtingen over de omvang van discriminatie van hlbt’ers in

de komende jaren?

N %

Ik verwacht dat het hetzelfde blijft 68 14,1

Ik verwacht dat het toeneemt 185 38,4

Ik verwacht dat het afneemt 38 7,9

Dat hangt af van de maatschappelijke ontwikkelingen 167 34,7

Weet ik niet/geen mening 24 4,9

Totaal 482

8.2 Regionale verschillen en ontwikkelingen in de tijd
In Rotterdam-Rijnmond en Midden- en West-Brabant zijn de respondenten

het meest pessimistisch over de ontwikkelingen. 42 procent verwacht een toe-

name van homodiscriminatie. In overige delen van Nederland is men het

meest optimistisch over de acceptatie van homoseksualiteit in de toekomst.

Het percentage respondenten dat een verslechtering verwacht, is iets afgeno-

men in vergelijking met de uitkomsten van het vorige onderzoek. In

2005/2006 dacht 46 procent van de respondenten nog dat discriminatie zou

toenemen. Dit onderzoek betrof toen uitsluitend inwoners uit Rotterdam

Rotterdam-Rijnmond. Deze groep is nu ook het meest somber over de toe-

komstverwachtingen, maar ook in iets mindere mate dan in 2005/2006. 

Opvallend is tot slot dat in Rotterdam-Rijnmond meer respondenten dan

gemiddeld van mening zijn dat de omvang van discriminatie in de komende

jaren zal afhangen van de maatschappelijke ontwikkelingen. 
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9 Samenvatting en conclusies 

9.1 Aanleiding
De geuzennaam ‘gay’ lijkt zijn naam geen recht te doen. Negatieve berichtge-

ving over homoseksualiteit domineert de Nederlandse media. Vaak wordt een

verband gelegd tussen geringe acceptatie als gevolg van religie en/of cultuur.

In die berichten is geweld doorgaans het onderwerp, zijn mannen het lijdend

voorwerp en migranten of gelovigen de daders. Maar is dit ook de meest alle-

daagse vorm van discriminatie waarmee homoseksuele mannen, lesbische

vrouwen, biseksuelen en transgenders geconfronteerd worden? Of pakt discri-

minatie anders uit voor verschillende subgroepen? Hoe zit het met het ver-

schil tussen mannen en vrouwen, tussen mensen die open of gesloten zijn

over hun geaardheid en maakt het uit of je je als jongere of oudere in het soci-

ale leven begeeft? 

Deze vragen waren voor RADAR aanleiding om (opnieuw) onderzoek te doen

naar de veiligheidsbeleving en discriminatie-ervaringen onder homoseksuele

mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen en transgenders. RADAR peilde

deze gevoelens en ervaringen in 2005 al in de regio Rotterdam-Rijnmond.

Eind 2008 ging de – licht aangepaste – vragenlijst opnieuw online. Met de

recente uitbreiding van het werkgebied van RADAR, konden alle holebitra’s uit

Zuid-Holland-Zuid, Midden- en West-Brabant en Rotterdam-Rijnmond aan

het onderzoek deelnemen. 

Behalve een breder geografisch bereik, had het onderzoek ook een bredere

insteek. We spraken transgenders nadrukkelijker aan om deel te nemen aan

het onderzoek. Ook werden mensen uitgenodigd die zichzelf niet homo of les-

bisch noemen (of biseksueel), maar zich wel aangetrokken voelen tot hetzelf-

de geslacht en daar soms ook seks mee hebben. Want vooral jongeren en

allochtonen identificeren zich niet met ‘homo’ en ‘lesbisch’, ook al hebben ze

wel eens homoseksuele contacten. 
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Het doel van het onderzoek is de veiligheidsbeleving en discriminatie-ervarin-

gen van holebitra’s uit het werkgebied van RADAR te achterhalen. Met een

enquête die op internet kon worden ingevuld is gevraagd naar actuele ervarin-

gen, belevingen en toekomstverwachtingen. Dit alles om de centrale vraag

van het onderzoek te beantwoorden: 

Wat zijn de recente ervaringen van homoseksuele mannen, lesbische vrouwen,

biseksuelen en transgenders (holebitra’s) in de regio’s Rotterdam-Rijnmond,

Midden- en West-Brabant en Zuid-Holland-Zuid met discriminatie en intolerantie

op verschillende maatschappelijke terreinen? Hoe staat het met de meldingsbe-

reidheid van deze discriminatie- ervaringen? En welke ontwikkelingen ervaren en

verwachten holebitra’s ten aanzien van de veiligheid en de acceptatie van homo-

seksualiteit en gender-identiteit?

Behalve omvang en aard van de discriminatie-ervaringen peilden we daar-

naast de redenen om die ervaringen wel of niet te melden, want uit allerlei

onderzoek is gebleken dat slechts een fractie van de (homo)discriminatie-

ervaringen wordt gemeld bij antidiscriminatiebureaus, belangenverenigingen

en/of politie. 

Waar mogelijk hebben we de uitkomsten vergeleken met de eerdere meting in

2005 en hebben we gekeken naar verschillen tussen de regio’s. 

9.2 Onderzoeksmethode en representativiteit
RADAR heeft de uitnodiging met de link naar de digitale enquête op verschil-

lende manieren verspreid. In de eerste plaats hebben verschillende belangen-

organisaties de uitnodiging verstuurd naar hun leden en hebben zij oproepen

op hun websites geplaatst. RADAR heeft de uitnodiging verder verspreid

onder werkcontacten, persoonlijke contacten en heeft via de website en de

nieuwsbrief holebitra’s opgeroepen met het onderzoek mee te doen. Ook zijn

er oproepen verschenen op landelijke holebitra-websites en netwerksites,
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zoals Hyves. Iedereen die de uitnodiging heeft ontvangen of de oproep heeft

gelezen, is gevraagd om die door te sturen aan vrienden en bekenden. 

De digitale enquête is door 466 respondenten volledig ingevuld. Daarnaast

hebben nog ongeveer 100 respondenten een deel van de vragen beantwoord.

Ruim 450 respondenten hebben hun postcode ingevuld, zodat wij konden

achterhalen in welke regio zij wonen. Van de respondenten zijn er 173 afkom-

stig uit de regio Rotterdam-Rijnmond, 19 uit Zuid-Holland-Zuid en nog eens

103 uit Midden- en West-Brabant. Ondanks het feit dat in de uitnodiging stond

vermeld dat het onderzoek was bedoeld voor mensen uit de genoemde

regio’s, is de enquête ook ingevuld door respondenten uit andere delen van

het land. In de analyse zijn de antwoorden van alle respondenten meegeno-

men, ongeacht de woonplaats van de respondent. Aanvullend zijn de regio’s

van het werkgebied van RADAR met elkaar vergeleken en vergeleken met het

landelijke beeld. 

De respondenten zijn gemiddeld 42 jaar oud. De verdeling man-vrouw is

ongeveer 60 om 35 procent. De meeste respondenten waren autochtoon. Aan

het onderzoek namen ook 15 mensen deel die zichzelf als transgender of als

transseksueel omschreven. Geprobeerd is om transgenders nadrukkelijker

aan te spreken mee te doen aan het onderzoek dan in de editie van

2005/2006. Ondanks alertheid op formuleringen is de opzet niet geheel

geslaagd. Achteraf bezien hebben wij ons verkeken op de verschillen tussen

transgenders en holebi’s en de verschillen in discriminatie- en intolerantie-

ervaringen die beide groepen hebben. Voor vervolgonderzoek bevelen wij aan

nog kritischer te kijken naar formuleringen en vraagstelling. Bovendien doet

een apart (deel)onderzoek de transgenders meer recht.

Over de representativiteit van het onderzoek hebben wij een aantal opmerkin-

gen. Het is niet bekend hoeveel mensen de oproep voor deelname aan het
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onderzoek hebben ontvangen. We weten niet hoe groot de non-respons is en

belangrijker: we weten niet of de groep die de oproep heeft gelezen maar de

enquête níet heeft ingevuld verschilt van de groep die de enquête wel heeft

ingevuld. In de tweede plaats had de verspreiding van de oproep geen aselect

karakter, waardoor van representativiteit geen sprake kan zijn. Een aselecte

steekproef is door het ontbreken van een database met de gegevens van de

totale holebitra-gemeenschap (gelukkig) per definitie niet haalbaar. De oproep

heeft door de manier van verspreiden een bepaald deel van de holebitra-

gemeenschap bereikt. Uit de kenmerken van de respondenten blijkt dat het op

basis van de respons lastig is om iets te zeggen over de positie van de min-

der zichtbare en minder bereikbare groepen.

Ondanks dat representativiteit ontbreekt, zijn de uitkomsten van het onder-

zoek relevant. Zij geven een beeld van problemen zoals die spelen, al is zeer

voorstelbaar dat de omvang en ernst van de problemen per subgroep variëren

en voor de minder zichtbare en minder bereikte groepen net iets anders lig-

gen. 
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9.3 Samenvatting en conclusies

Veiligheidsbeleving en toekomstverwachting
Ervaren homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen en transgen-

ders (in Rotterdam-Rijnmond, Midden- en West-Brabant en Zuid-Holland-

Zuid) discriminatie en intolerantie en wat zijn hun verwachtingen voor de toe-

komst? Deze onderzoeksvraag staat centraal in de hoofdstukken over de vei-

ligheidsbeleving en toekomstverwachting. 

Afgaand op onze onderzoeksresultaten voelen holebitra’s zich redelijk veilig

in de gemeente en directe woonomgeving. Toch vormt het deel dat de straten

van de gemeente of de directe woonomgeving onveilig vindt voor homosek-

suele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen en transgenders een substan-

tiële groep (resp. 18 en 14 procent). Een kwart van de ondervraagde holebitra’s

vindt dat de onveiligheid de afgelopen jaren is toegenomen. Over de directe

woonomgeving is men iets optimistischer dan over de gemeente in het

geheel. Meer dan 10 procent van de respondenten kent andere holebitra’s die

uit de gemeente of woonomgeving weg willen of er niet naar toe zouden wil-

len verhuizen.

Holebitra’s voelen zich in de regio Rotterdam-Rijnmond een stuk onveiliger

dan holebitra’s in de andere regio’s. In Rotterdam-Rijnmond vindt ruim een

kwart de straten in de gemeente niet veilig voor de doelgroep. Bovendien

vindt bijna een derde van de respondenten uit deze regio dat de gemeente

onveiliger is geworden voor hen. In 2005/2006 vond een iets groter deel van

de respondenten de straten van Rotterdam onveilig voor holebitra’s. Wat

betreft het gevoel dat de gemeente onveiliger is geworden is het beeld gelijk

gebleven. De actuele ervaringen zijn dus iets minder negatief, maar dit bete-

kent blijkbaar (nog) niet dat het gevoel overheerst dat de situatie in de laatste

jaren ook is verbeterd of aan het verbeteren is.
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De meeste homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen en trans-

genders zijn tamelijk somber gestemd over de ontwikkeling van de sociale

acceptatie en de kans op discriminatie in de toekomst. Bijna 40 procent van

de respondenten koos voor de antwoordcategorie “Ik verwacht dat discrimi-

natie toeneemt”. Volgens een bijna even grote groep zijn maatschappelijke

ontwikkelingen van invloed op de discriminatie-ervaringen. Daarbij kan

gedacht worden aan uitspraken van imams en predikanten en politieke partij-

en over de positie van homoseksuelen. Een zeer kleine minderheid verwacht

een afname van discriminatie op grond van homoseksualiteit. Het toekomst-

beeld van mannen is pessimistischer dan dat van vrouwen (41 resp. 24 pro-

cent verwacht een toename van discriminatie). Transgenders en transseksue-

len zijn het meest pessimistisch over hun toekomstverwachting, maar vanwe-

ge het kleine aandeel deelnemers is het niet verantwoord om betrouwbare uit-

spraken te doen over hun toekomstverwachtingen. Toch stemmen deze indi-

caties somber. 

Conclusie: de meeste homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen

en transgenders voelen zich in de eigen woonomgeving veilig, en iets veiliger

dan in de rest van hun gemeente. De holebitra’s die in Rotterdam-Rijnmond

wonen, voelen zich onveiliger dan de holebitra’s die elders wonen. Over de

toekomst zijn de homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen en

transgenders vrij somber gestemd. Slechts een zeer kleine groep verwacht een

afname van discriminatie in de komende jaren. 
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Discriminatie-ervaringen: omvang, aard en locatie
De persoonlijk ervaren discriminatie-incidenten staan centraal in het vierde

hoofdstuk. Daarbij vroegen we onder andere naar de vorm van discriminatie. 

Een minderheid van de homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksue-

len en transgenders die aan het onderzoek deelnamen, heeft in het afgelopen

jaar zelf discriminatie ervaren. De mensen die discriminatie hebben ervaren,

ervoeren dat doorgaans slechts eenmaal op het aangegeven maatschappelij-

ke terrein. Bij een deel van hen ging het om meerdere incidenten op datzelf-

de terrein. Er zijn ook respondenten die op verschillende maatschappelijke

terreinen discriminatie hebben ervaren.

Wanneer alle discriminatie-ervaringen en uitingen bij elkaar werden opgeteld,

dan zijn discriminerende opmerkingen het vaakst gemaakt. Deelnemers aan

het onderzoek rapporteerden dat 243 keer. In 96 ervaringen ging de discrimi-

natie gepaard met bedreiging, geweld en/of agressief gedrag. Daarna volgen

de roddels (88 maal). In andere gevallen (72 maal) was er sprake van ongelij-

ke behandeling op grond van de seksuele geaardheid of gender-identiteit. Een

kleine minderheid (51 maal aangegeven) werd genegeerd en in 17 ervaringen

leidde discriminatie tot vernieling van eigendom. 

Er lijkt een verband te zijn tussen de manier waarop discriminatie zich uit en

het terrein waarop discriminatie zich voordoet. In de publieke ruimte neemt

de discriminatie en intolerantie ‘hardere’ vormen aan dan in sociale verban-

den. Discriminerende opmerkingen en agressie werden gemeld in de woon-

omgeving, het uitgaansleven, op straat en op de homo-ontmoetingsplekken.

Op het werk, op school en in de sociale omgeving was de afwijzing subtieler,

maar evengoed isoleert het mensen en zet het hen apart als gevolg van gerod-

del en negeren. 
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Tussen de discriminatie-ervaringen van mannen en vrouwen zijn nauwelijks

verschillen gevonden. Niet in de omvang, maar ook niet in de aard. Vrouwen

zijn dus evengoed als mannen slachtoffer van de discriminerende bejegening,

zowel in de vorm van opmerkingen als in de vorm van agressie en geweld.

Op welke maatschappelijke terreinen doen de discriminatie- en intolerantie-

ervaringen zich voor? Discriminatie kwam het meest voor in de woonomge-

ving; een kwart van de mensen gaf aan daar in het afgelopen jaar mee te

maken te hebben gehad. Dit uitte zich doorgaans in discriminerende opmer-

kingen, agressief gedrag en roddels.

Op het werk kreeg 15 procent van de respondenten te maken met discrimina-

tie. Discriminerende opmerkingen en roddels werden als voornaamste voor-

beelden gegeven. Anderen gaven aan dat ze ongelijk behandeld of genegeerd

werden. Uit de open antwoorden bleek tevens dat ze te maken kregen met

seksueel getinte ‘grapjes’ en toespelingen.

Van de respondenten die een opleiding volgen kreeg 11 procent met discrimi-

natie en/of intolerantie te maken, geuit in opmerkingen, negeren en roddels.

Van de deelnemende holebitra’s die uitgaan, ondervond 21 procent in het

afgelopen jaar discriminatie op grond van de seksuele geaardheid of gender-

identiteit. Discriminerende opmerkingen (waaronder seksueel getinte opmer-

kingen) bedreiging en agressief gedrag waren de meest voorkomende uitin-

gen van discriminatie in het uitgaansleven.

Een op de vijf respondenten heeft in het afgelopen jaar seksueel contact

gezocht op een homo-ontmoetingsplaats. Van hen ondervond een kwart dis-

criminatie op die plaatsen. Discriminerende opmerkingen en agressie kwa-

men het vaakst voor. Uit de opmerkingen bleek dat vaak sprake was van inti-

midatie. 
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Van de deelnemers meldde 15 procent (ook) discriminatie op andere plekken

te hebben ervaren. Het ging daarbij om enkele locaties, zoals vakantiebestem-

mingen, dagtripjes op de lokale sportvereniging, maar ook voorbeelden van

maatschappelijke interacties met onbekenden in het stadscentrum, in de bus

of trein en in winkels en de ontmoetingen in familie- en kennissenkring.

Conclusie: een minderheid van de homoseksuele mannen, lesbische vrouwen,

biseksuelen en transgenders heeft in het afgelopen jaar discriminatie ervaren.

Het overkwam ongeveer één op de vijf respondenten. Discriminatie uit zich

het meest in beledigende en denigrerende opmerkingen en daarna in bedrei-

ging, agressief gedrag en/of geweld. 

Discriminatie komt voor op alle plekken in het maatschappelijk leven.

Herkenbaar zijn de incidenten in de woonomgeving. Velen hebben ervaringen

met de meer ‘alledaagse’ vormen van discriminatie en intolerantie op het

werk, op school, in het uitgaansleven, op de ontmoetingsplaatsen en in de

sociale interacties met bekenden en onbekenden. Mannen en vrouwen erva-

ren ongeveer even vaak discriminatie en de ervaren discriminatie uit zich

doorgaans in dezelfde vorm.

Meldingsbereidheid
Zijn de discriminatie- en intolerantie-ervaringen ergens gemeld? Zo ja, waar

en hoe werd er met de melding omgegaan? Zo nee, wat waren beweegrede-

nen om de ervaring niet te melden?

In 20 procent van de gevallen hebben respondenten discriminatie- en intole-

rantie-ervaringen gemeld of geprobeerd te melden. Discriminatie-ervaringen

op het werk werden relatief vaker gemeld dan ervaringen op de andere terrei-

nen. Discriminatie-ervaringen in het uitgaansleven werden het minst vaak

gemeld. Vanwege te kleine aantallen respondenten op de terreinen onderwijs

en homo-ontmoetingsplaatsen is het niet mogelijk iets over de meldingsbe-

reidheid wat dit betreft te zeggen.
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Mensen hebben verschillende redenen om af te zien van een melding. 20 pro-

cent vond het incident naar eigen zeggen ‘niet belangrijk genoeg’. Eenzelfde

percentage wilde er geen aandacht meer aan besteden en 15 procent was van

mening dat melden niet helpt. Uit dit onderzoek blijkt dat een derde van de

respondenten die melding heeft gedaan niet tevreden is over het resultaat of

over hoe met de melding is omgegaan. Deze negatieve ervaringen beïnvloe-

den de meldingsbereidheid. 

Betrokkenen kaarten discriminatie op het werk vaker aan, meestal bij leiding-

gevenden of coördinatoren. Ook zoekt men daar relatief vaak zelf actief naar

een oplossing. Het is waarschijnlijk dat de aanpak ook afhankelijk is van de

aard van de discriminatie. Agressie, vernieling en ongelijke behandeling wor-

den vaker gemeld. Uit ander discriminatieonderzoek is bekend dat angst voor

victimisatie ook een rol speelt in het meldgedrag. 

Tot slot valt het op dat vrouwen minder vaak melding doen van discriminatie

dan mannen, ook al verschillen discriminatie-ervaringen niet wezenlijk van

elkaar in aard en omvang. 

Conclusie: slechts een klein deel van de discriminatie-ervaringen wordt

gemeld. Als mensen hun ervaring melden, dan doen ze dat vaak ‘dicht bij de

bron’, bijvoorbeeld bij een coördinator op het werk. Anderen doen om ver-

schillende redenen geen melding. Ze vinden het niet belangrijk genoeg, willen

er geen aandacht meer aan besteden of denken dat melden niets uitricht.

Vrouwen melden minder vaak dan mannen. 

Regionale vergelijkingen
De grotere gemeenten in het werkgebied van RADAR waren op voorhand

benieuwd naar eventuele overeenkomsten en verschillen in de discriminatie-

ervaringen en veiligheidsbeleving tussen holebitra-inwoners. De verschillen
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blijken beperkt, met een aantal uitzonderingen. Het woonklimaat in

Rotterdam-Rijnmond is minder gunstig dan in de overige gebieden als we

afgaan op de gerapporteerde discriminatie-ervaringen. Respondenten uit

Rotterdam-Rijnmond gaven vaker aan discriminatie te hebben ervaren dan

respondenten uit overige gebieden. Respondenten uit Noord-Brabant gaven

daarentegen verhoudingsgewijs vaker aan dat zij op hun werk discriminatie

hebben ervaren. Er waren te weinig discriminatie-ervaringen in het onderwijs,

de homo-ontmoetingsplaatsen en overige plaatsen om een verantwoorde uit-

splitsing te maken naar regio. We kunnen daarom niet aangeven of de ene

regio zich hierin van de andere onderscheidt. 

Kort hiervoor constateerden we al dat acht op de tien discriminatie-ervaringen

niet werden gemeld. Dit cijfer geeft een indicatie van de meldingsbereidheid,

die laag is te noemen. Vergeleken met de deelnemers uit andere regio’s ble-

ken de holebitra’s uit Rotterdam-Rijnmond het minst geneigd te zijn om mel-

ding te doen van homodiscriminatie en/of intolerantie. 

Conclusie: het was niet altijd mogelijk discriminatie-ervaringen van holebitra’s

uit verschillende regio’s onderling te vergelijken, omdat de aantallen daarvoor

vaak net te klein waren. Wel is met zekerheid te zeggen dat het woonklimaat

in Rotterdam-Rijnmond minder gunstig is dan in de overige gebieden. In

Midden- en West-Brabant werd juist iets meer discriminatie ervaren op het

werk. De meldingsbereidheid is in Rotterdam-Rijnmond lager dan in de ande-

re regio’s.

Discriminatie, acceptatie en intolerantie: door wie en waarom?
Internationaal gezien geniet Nederland veel aanzien wat betreft de homotole-

rantie. Volgens internationaal onderzoek zouden weinig mensen bezwaar

maken tegen een homoseksuele buurman. Ook de wettelijke bescherming

tegen discriminatie en gelijke rechten voor holebitra-stellen dragen bij aan de
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beeldvorming van de hoge mate van acceptatie van homoseksualiteit in

Nederland. Dat laat onverlet dat er nog altijd incidenten zijn die aantonen dat

individuele holebitra’s in bepaalde situaties kwetsbaar blijven. 

We hebben de deelnemers aan het onderzoek gevraagd door wie zij gediscri-

mineerd zijn of wie volgens hen de intolerantie veroorzaken. Uit deze ant-

woorden blijkt dat de afzenders vele gezichten hebben. Soms is dat het

gezicht van een bekende uit het sociale netwerk, in andere gevallen zijn het

volstrekt onbekenden. Ook de media en publieke opinie werden genoemd als

‘boodschappers’ van stereotype beeldvorming over homoseksuele mannen,

lesbische vrouwen en transgenders. 

Veel respondenten houden etnische groepen, religieuze groepen of -leiders en

jongeren in het algemeen verantwoordelijk voor de discriminatie. Mannen

werden aanzienlijk vaker aangegeven als daders dan vrouwen. Ook gaf ruim

11 procent aan dat de intolerantie en/of discriminatie in de maatschappij als

geheel verweven zit. 

Veel mensen gaven in de categorie ‘anders’ hun eigen visie weer, variërend

van macho’s, hangjongeren, politie, politici, christelijken, buitenlanders en

Marokkanen. 

Conclusie: discriminatie en intolerantie worden gegenereerd door verschillen-

de groepen en individuen in de maatschappij, bijvoorbeeld door religieuze en

culturele minderheden en door mensen in de eigen omgeving. Discriminatie

en intolerantie wordt ook gevoed door stereotype beeldvorming over holebi-

tra’s. 

Identiteit, zelfacceptatie en minority stress
Individuele leden van minderheidsgroepen ondervinden gevolgen van de

geringe maatschappelijke acceptatie van de groep waartoe ze behoren. Dit

heeft onder andere gevolgen voor de manier waarop zij zich bewegen in het
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sociale leven. Veel homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen en

transgenders tasten hun omgeving voordurend af op (homo)acceptatie. Zij

laten het van die inschatting afhangen of zij hun geaardheid en/of gender-

identiteit wel of niet prijsgeven. Dit is een bewuste strategie om discriminatie

en/of afwijzing te vermijden. Dit zien we terug in de antwoorden van de res-

pondenten van dit onderzoek. Een voorbeeld: bijna een op de tien responden-

ten uit dit onderzoek houdt de seksuele geaardheid en/of gender-identiteit op

het werk altijd verborgen en ongeveer 20 procent laat de ‘in de kast/uit de

kast-beslissing’ afhangen van de situatie of collega. 

Deze strategie van verbergen kan nadelige bijverschijnselen hebben, zoals de

angst voor ‘ontdekking’ en het ontkennen van een belangrijk deel van de iden-

titeit. Deze vorm van ‘minority stress’ heeft op de langere termijn negatieve

gevolgen voor de psychische gezondheid van holebitra’s en de sociale partici-

patie. 

Verondersteld wordt dat mensen die niet hetero zijn een aantal obstakels

moeten overwinnen voordat zij een volledig geïntegreerde homoseksuele (of

lesbische of biseksuele) identiteit hebben ontwikkeld. Verschillende theoreti-

sche modellen beschrijven die ontwikkeling in fasen die moeten worden door-

lopen (van ontdekking tot acceptatie tot integratie).

De modellen zijn natuurlijk niet waterdicht, in die zin dat fasen soms door

elkaar lopen en men ook terug kan keren naar een eerdere fase. De ‘coming

out’ (of het uit de kast komen) is daarbij geen eenmalige gebeurtenis: iedere

nieuwe situatie of sociale omgeving zal opnieuw tot de vraag leiden wel of niet

openlijk voor de geaardheid uit te komen. Bovendien kan het vanwege de soci-

ale, culturele of religieuze achtergrond helemaal niet gewenst zijn om ‘uit de

kast te komen’.
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De respondenten hebben enkele vragen beantwoord over de fase van hun

identiteitontwikkeling, waarbij steeds een aantal stellingen betrekking had op

een bepaalde fase (in dit geval ‘tolerantie’, ‘acceptatie’, ‘trots’ en ‘synthese’).

Dit leverde interessante inzichten op over de mate waarin de respondenten

openlijk uitkomen voor hun seksuele geaardheid. 

Een op de tien vindt het een punt dat anderen op de hoogte zijn van zijn of

haar seksuele geaardheid. Bijna de helft van de respondenten kiest zorgvuldig

de mensen uit aan wie zij over hun seksuele geaardheid vertellen. Ongeveer 5

procent schaamt zich voor de seksuele geaardheid als zij zich onder hetero-

seksuelen bevinden en 13 procent doet zich in bepaalde situaties voor als

heteroseksueel. Toch geeft ook meer dan de helft van de respondenten aan

trots te zijn op de seksuele geaardheid en is voor bijna 70 procent de publie-

ke identiteit gelijk aan de privé-identiteit, wat wijst op een geïntegreerde

homoseksuele identiteit.

Deze antwoorden bevestigen het beeld dat het niet voor iedereen vanzelfspre-

kend is om openlijk holebitra te zijn. Uit de kast komen is niet iets eenmaligs

of blijvends: er is eerder sprake van een ‘draaideurkast’. Zelfacceptatie, maar

ook de inschatting die keer op keer wordt gemaakt van de mate van tolerantie

van de omgeving, spelen hierbij een rol. Negatieve ervaringen dragen bij aan

het in de kast blijven of terug in de kast gaan. 

Conclusie: homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen en trans-

genders bevinden zich doorgaans in een minderheidspositie. In nieuwe situa-

ties tasten zij de ‘hetero-omgeving’ af op tolerantie. Voor de meesten is niet

op voorhand vanzelfsprekend dat zij de homoseksuele geaardheid in die situ-

aties prijsgeven. Dat heeft ook te maken met hoe zij zelf tegen dat onderdeel

van hun identiteit aankijken. Hoewel de meerderheid zich niet schaamt voor

de geaardheid, komt het ook regelmatig voor dat zij zich voordoen als hetero-
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seksueel of in ieder geval niet expliciet als homoseksueel uiten. Ieder individu

maakt andere afwegingen in de mate van openheid in het dagelijks leven. Dat

geldt niet exclusief voor allochtone en religieuze holebitra’s of voor hen die

niet openlijk voor de seksuele geaardheid en/of gender-identiteit uitkomen.
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10 Naschrift
In dit naschrift brengen de auteurs kort een aantal punten in die de aandacht

verdienen, maar dit zelden krijgen. 

Onzichtbaar, maar daardoor niet minder aanwezig
Deze publicatie draagt als titel ‘Roze is overal’. De voorganger van deze publi-

catie en andere vergelijkbare publicaties benadrukken vaak de onzichtbaar-

heid van homoseksualiteit. Roze kenmerkt zich kennelijk door een bepaalde

mate van ambiguïteit. Waarmee we maar willen zeggen dat ‘onzichtbaar’ niet

gelijk staat aan ‘afwezig’. Want feitelijk ís roze overal. Je hoeft de statistieken

er maar op na te slaan en je ziet dat een op de vijf tot een op de tien mensen

homoseksueel, lesbisch, biseksueel of transgender is (holebitra). Dit onder-

zoek draagt bij aan de bewustwording van dit feit: holebitra’s zijn overal, al is

hun zichtbaarheid in sommige gebieden gering.

Zelf geen negatieve ervaring, maar daarom niet minder bedrei-
gend
Uit het onderzoek blijkt dat ‘slechts’ een minderheid van de respondenten

recent discriminatie heeft ervaren. De meerderheid, die geen discriminatie

heeft ervaren, voelt zich desondanks onveilig en potentieel slachtoffer. Voor

velen van hen is de kans op discriminatie een dagelijkse realiteit, ook al onder-

vinden zij dit niet bij voortduring of aan den lijve. Zij redeneren als volgt: als

een ander uitsluitend vanwege zijn of haar geaardheid is gediscrimineerd,

waarom zou mij een zelfde lot bespaard blijven? 

Minority stress
Homo-negativiteit leidt ertoe dat holebitra’s in de regel ‘minority stress’ erva-

ren. Dat maakt vaak dat mensen die zelf geen discriminatie ervaren, zich toch

kwetsbaar voelen voor negativiteit ten aanzien van hun geaardheid. De publi-

catie ‘Discriminatie is het woord niet’ van de Commissie Gelijke Behandeling
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en het Verweij Jonker Instituut maakte dat onlangs inzichtelijk. Deze ‘minori-

ty stress’ delen de holebitra’s met vele andere minderheidsgroepen die het in

de beeldvorming zwaar te voorduren hebben. Ze zijn deels elkaars lotgenoten.

Wat hen onderscheidt is de notie dat veel mensen een seksuele geaardheid of

gender-identiteit als een persoonlijke keuze beschouwen, in tegenstelling tot

het kenmerk huidkleur. 

Niet in de krant te lezen, maar daarom niet minder voorkomend 
Discriminatie en intolerantie manifesteren zich op verschillende manieren. De

media belichten vooral geweld tegen homoseksuele mannen. Uit dit onder-

zoek blijkt echter dat discriminatie zich evengoed tegen lesbische vrouwen

keert en vaak andere vormen aanneemt dan geweld. Homoseksuele mannen,

lesbische vrouwen, biseksuelen en transgenders rapporteren vooral discrimi-

nerende opmerkingen. Mannen en vrouwen krijgen in gelijke mate en met

dezelfde vormen van discriminatie en intolerantie (inclusief geweld) te

maken. Een pleidooi voor meer aandacht voor de positie van lesbische vrou-

wen en de minder ‘mediagenieke’ vormen van discriminatie lijkt daarmee

alleszins gerechtvaardigd. 

Waardering en acceptatie homoseksualiteit door minderheids-
groepen 
Het gangbare beeld is dat etnische en/of religieuze groepen ‘daders’ of ‘ver-

oorzakers’ van discriminatie zijn. De respondenten van dit onderzoek wijten

de gebrekkige acceptatie dan ook aan de dominante opvattingen onder etni-

sche en religieuze groepen. Maar zij stuiten ook in autochtone en niet-religi-

euze kringen op onbegrip en onnadenkendheid. De acceptatie van homosek-

sualiteit blijkt bovendien vaak niet meer dan een ‘dun laagje vernis’ dat onder

bepaalde omstandigheden aan slijtage onderhevig is. 
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De volgende voorbeelden lijken exemplarisch. Er zijn mensen die homoseksu-

aliteit prima vinden, zolang het maar gaat om getrouwde stellen en niet om

schaars geklede mannen die deelnemen aan de ‘canal pride’. Anderen vinden

een openlijk homostel ‘opzichtig’ en accepteren homoseksualiteit alleen bin-

nen het privédomein. Uiting in de openbaarheid is per definitie ‘ermee te koop

lopen’. Anderen tolereren homoseksuele escapades in de puberfase, zolang

die maar worden afgezworen zodra er aan traditionele huwelijksverplichtingen

moet worden voldaan. Voor sommigen is ‘coming out’ van essentieel belang

en moet je een dubbelleven vermijden, terwijl anderen vinden dat je homosek-

suele gevoelens en gedrag koste wat het kost moet onderdrukken. Met ande-

re woorden: andere voorkeuren dan heteroseksuele laten mensen zelden

onberoerd. Ze zijn allesbehalve vanzelfsprekend en in veel gevallen omstre-

den. Dat verklaart mede waarom er geen consensus is over de koers die we

moeten hanteren om acceptatie van homoseksualiteit te bevorderen. 

Transseksuelen en transgenders verdienen separate aandacht 
Er zijn de nodige overeenkomsten tussen de acceptatie en discriminatie van

homoseksuele mannen, lesbische vrouwen en biseksuelen. Transgenders en

transseksuelen krijgen niet alleen sociaal maar ook onderzoeksmatig en

publiek weinig aandacht. Ze bekleden de positie van minderheid binnen een

minderheid (van holebitra’s). De keuze van mensen om te leven als een ander

geslacht - of tussen de geslachten in - verdient separate aandacht. De keuze-

vrijheid in gender of geslacht is veel beperkter dan te leven volgens je seksu-

ele geaardheid of voorkeur. Los van de ‘administratieve’ component m/v, is de

sociale ruimte die daarin wordt gegund zeer beperkt. Daarvan (durven) afwij-

ken komt mensen op veel negatieve reacties te staan, uiteenlopend van imper-

tinente vragen tot aan zeer sterke afwijzing of veroordeling. 
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Homo-emancipatie: verantwoordelijkheid van holebitra’s én
heteroseksuelen 
Het is een enorme uitdaging om discriminatie en intolerantie in al hun ver-

schijningsvormen en op alle sociale terreinen tegen te gaan. Het zou al veel

bijdragen als homoseksuele, lesbische of biseksuele geaardheid en minder

gangbare gender-identiteiten een nadrukkelijker plaats in de maatschappij

gegund wordt. Dit vermindert de uitzonderingspositie van de groep en daar-

mee ook de kwetsbaarheid van de individuen met dergelijke kenmerken. Deze

verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij holebitra’s en hun belangenorganisa-

ties. Iedereen in de samenleving moet actief ruimte bieden aan homoseksua-

liteit en andere gender-identiteiten. Niet seksuele voorkeur of leefstijl moet

bestempeld worden als afwijking maar juist gebrek aan acceptatie en voortdu-

rende discriminatie. 

Ilse en Rita

Op dit moment interviewen de auteurs tientallen Rotterdamse homoseksuele

mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen en transgenders over de knelpunten en

lichtpunten in hun leven in de stad. Zij bevragen hen over wat er goed gaat en

beter kan of moet voor de Rotterdamse holebitra’s en het homo-emancipatiebeleid

van de stad. Eind 2009 is de rapportage op basis van deze kwalitatieve interviews

beschikbaar.
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12 Bijlage: de vragenlijst

Een op de 20 mensen noemt zich homo, lesbisch, biseksueel, transgender of

transseksueel (hlbt). Maar er zijn veel meer mensen die zich aangetrokken

voelen tot een seksegenoot, of die (wel eens) seks hebben met een seksege-

noot. Hoe staat het met de acceptatie door anderen, de tolerantie tegenover

en het veiligheidgevoel van de holebitra’s? Voor wie is de enquête bedoeld en

wat is het doel van het onderzoek? 

Iedereen uit de regio Rotterdam-Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid en

Midden- en West-Brabant die zich in bovenstaande herkent, is uitgenodigd

om deel te nemen aan deze enquête. Behalve mensen die zichzelf benoemen

als hlbt’er, is deze enquête dus ook voor mensen met hlbt-gevoelens.

Ongeacht de mate en de frequentie waarin u iets met die gevoelens doet. Dit

vinden we belangrijk omdat de holebitradoelgroep veel groter is dan de groep

die zich openlijk als homoseksueel manifesteert. 

Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de aard en de omvang

van ervaringen met discriminatie en intolerantie van mensen met holebitrage-

voelens. Het kan zijn dat u veel van die ervaringen heeft. Maar misschien

heeft u juist weinig ervaringen met discriminatie of intolerantie of helemaal

geen. Al deze informatie is even waardevol. Het is ook mogelijk dat u twijfelt

of uw negatieve ervaring wel werd veroorzaakt door uw eventuele seksuele

geaardheid. Uw eigen gevoel is maatgevend. Dus als u vermoedt dat uw

geaardheid een rol speelde dan is dat het uitgangspunt. 

deelname aan het onderzoek is geheel vrijblijvend. Mocht u gedurende het

invullen van de enquête alsnog af willen zien van deelname, dan staat u dat

uiteraard vrij. Uw antwoorden worden daarbij strikt vertrouwelijk behandeld.

Er wordt niet naar persoonsgegevens gevraagd en de enquête wordt geco-

deerd verwerkt: de antwoorden zijn op geen enkele manier naar u te herleiden.

De resultaten van het onderzoek worden in het eerste kwartaal van 2009

gepubliceerd. U kunt het verslag opvragen of downloaden van onze website

www.radar.nl. 
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U kunt de enquête starten door met uw muis op de onderstaande knop te

drukken. Het is niet mogelijk om in de enquête terug te bladeren. Heeft u nog

vragen? Dan kunt u mailen met de projectleider van het onderzoek, mevrouw

r.schriemer@radar.nl. Hartelijk dank voor uw tijd en inzet!

Er volgen nu twee vragen met een aantal stellingen over veiligheidsbeleving.

De eerste vraag heeft betrekking op de gemeente waarin u woont in het alge-

meen, de tweede vraag heeft betrekking op uw directe woonomgeving. 

1. Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen ten aan-

zien van de veiligheid van uw gemeente in het algemeen?

De meeste straten in mijn gemeente zijn veilig voor homoseksuele mannen,

lesbische vrouwen, biseksuelen en transgenders.

Helemaal mee eens ��

Mee eens ��

Neutraal/geen mening ��

Niet mee eens ��

Helemaal niet mee eens ��

De afgelopen jaren is mijn gemeente onveiliger geworden voor homoseksuele

mannen, lesbische vrouwen en biseksuelen en transgenders.

Helemaal mee eens ��

Mee eens ��

Neutraal/geen mening ��

Niet mee eens ��

Helemaal niet mee eens ��
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De laatste jaren hoor ik steeds meer verhalen van homoseksuele mannen, les-

bische vrouwen, biseksuelen en transgenders die uit mijn gemeente wegwillen

of zich er niet vrijwillig willen vestigen.

Helemaal mee eens ��

Mee eens ��

Neutraal/geen mening ��

Niet mee eens ��

Helemaal niet mee eens ��

2. Kunt u aangeven in hoeverre u het eens bent met de volgende stellingen ten

aanzien van de veiligheid van uw directe woonomgeving?

De meeste straten in mijn woonomgeving zijn veilig voor homoseksuele man-

nen, lesbische vrouwen, biseksuelen en transgenders.

Helemaal mee eens ��

Mee eens ��

Neutraal/geen mening ��

Niet mee eens ��

Helemaal niet mee eens ��

De afgelopen jaren is mijn woonomgeving onveiliger geworden voor homo-

seksuele mannen, lesbische vrouwen en biseksuelen en transgenders.

Helemaal mee eens ��

Mee eens ��

Neutraal/geen mening ��

Niet mee eens ��

Helemaal niet mee eens ��
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Ik hoor meer verhalen van homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, bisek-

suelen en transgenders die uit mijn woonomgeving wegwillen of zich er niet

vrijwillig willen vestigen.

Helemaal mee eens ��

Mee eens ��

Neutraal/geen mening ��

Niet mee eens ��

Helemaal niet mee eens ��

Woont of woonde u in de afgelopen 12 maanden voor kortere of langere tijd

samen met iemand van hetzelfde geslacht?

1. Ja

2. Nee

Heeft u hierover opmerkingen gekregen uit uw woonomgeving? 

1. Ja (meer dan drie maal)

2. Zelden (eens of enkele malen)

3. Nee (nooit)

4. Weet ik niet

Was of waren dit positieve of negatieve opmerkingen?

1. Uitsluitend positief

2. Uitsluitend negatief

3. Zowel positief als negatief

4. Weet ik niet
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Heeft u in de afgelopen 12 maanden persoonlijk intolerantie of discriminatie

ervaren vanwege uw (vermeende) seksuele geaardheid/identiteit in uw woon-

omgeving?

1. Ja, eenmaal

2. Ja, meermaals

3. Nee

4. Weet ik niet

Kunt u die ervaring omschrijven?

Bij onderstaande vraag zijn meedere antwoorden mogelijk

Om welk soort gedragingen ging het?

1. Discriminerende opmerkingen

2. Ongelijke behandeling/ benadeling

3. Bedreiging/geweld/agressief gedrag

4. Vernieling/beschadiging van eigendommen

5. Negeren

6. Roddels

7. Anders, namelijk 

Heeft u deze ervaring ergens gemeld?

1. Ja

2. Nee

pagina • 137

Roze is overal

2092268 Boekje Roze is overal.qxp  17-07-2009  10:56  Pagina 137



Waarom heeft u het niet gemeld?

1. Ik vind dat melden niet helpt

2. Ik wil er geen aandacht meer aan besteden

3. Ik vond het niet belangrijk genoeg

4. Het kost te veel tijd en moeite om te melden

5. Ik heb het zelf opgelost

6. Omdat ik niet wist waar of hoe dit te melden

7. Ik wist niet zeker dat het vanwege mijn geaardheid kwam

8. Ik ben bang voor (eventuele negatieve) gevolgen

9. Anders, namelijk 

Bent u in de afgelopen vijf jaar verhuisd en/of overweegt u te verhuizen, van-

wege problemen in de buurt over uw (vermeende) seksuele geaardheid/identi-

teit? (meerdere antwoorden mogelijk)

1. Ja, ik ben verhuisd

2. Ja, ik overweeg te verhuizen

3. Nee, ik heb geen problemen

4. Nee, ik verhuis niet om de problemen

Heeft u op dit moment werk of in de afgelopen 12 maanden werk gehad? 

1. Ja

2. Nee

Kennen uw collegas/leidinggevende uw geaardheid? 

1. Ja

2. Nee

3. Sommigen wel en anderen niet, dat is afhankelijk van de situatie/

collega/werkcontact

4. Anders, namelijk 
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Heeft u in de afgelopen 12 maanden op uw werk persoonlijk intolerantie of

discriminatie ervaren vanwege uw seksuele geaardheid/identiteit?

1. Ja, eenmaal

2. Ja, meermaals

3. Nee

4. Weet ik niet

Kunt u die ervaring omschrijven?

Om welk soort gedragingen ging het?

1. Discriminerende opmerkingen

2. Ongelijke behadneling/benadeling

3. Bedreiging/geweld/agressief gedrag

4. Vernieling/beschadiging van eigendommen

5. Negeren

6. Roddels

7. Anders, namelijk 

Heeft u deze ervaring gemeld?

1. Ja

2. Nee

Waarom heeft u dit niet gemeld?

1. Ik vind dat melden niet helpt

2. Ik wil er geen aandacht meer aan schenken

3. Ik vind het niet belangrijk genoeg

4. Het kost teveel tijd en moeite om te melden

5. Ik heb het zelf opgelost
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6. Ik wist niet waar en hoe te melden

7. Ik wist niet zeker of het door mijn geaardheid kwam

8. Ik was bang voor de gevolgen

9. Andere reden(en), namelijk 

Volgt u op dit moment een opleiding, of heeft u in de afgelopen 12 maanden

een opleiding gevolgd?

1. Ja

2. Nee

Heeft u in de afgelopen 12 maanden in de onderwijssituatie persoonlijk discri-

minatie of intolerantie ervaren vanwege uw seksuele geaardheid/identiteit?

1. Ja, eenmaal

2. Ja, meermaals

3. Nee

4. Weet ik niet

Kunt u die ervaring omschrijven?

Om welk soort gedragingen ging het?

1. Discriminerende opmerkingen

2. Ongelijke behandeling/benadeling

3. Bedreiging/geweld/agressief gedrag

4. Vernieling/beschadiging van eigendommen
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5. Negeren

6. Roddels

7. Anders, namelijk 

Heeft u deze ervaring(en) gemeld?

1. Ja

2. Nee

Waarom heeft u deze niet gemeld?

1. Ik ben van mening dat melden niet helpt

2. Ik wil er geen aandacht aan besteden

3. Ik vond het niet belangrijk genoeg om te melden

4. Ik heb het zelf opgelost

5. Omdat ik niet zeker wist waar ik het kon melden

6. Omdat ik niet weet of het vanwege mijn geaardheid is

7. Ik ben ben bang voor de eventuele negatieve gevolgen

8. Andere reden(en), namelijk 

Bezoekt u uitgaansgelegenheden of feesten? Zo ja, kunt u aangeven welk

type horeca u vooral bezoekt?

1. Nee, ik bezoek nooit uitgaansgelegenheden/feesten

2. Ja, ik bezoek voornamelijk algemene horeca

3. Ja, ik bezoek voornamelijk homobars en -feesten

4. Ja, ik bezoek zowel algemene horeca als homobars en -feesten

5. Anders, namelijk 
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Heeft u in de afgelopen 12 maanden, tijdens of na het uitgaan, persoonlijk

discriminatie of intolerantie ervaren vanwege uw seksuele geaardheid/identi-

teit?

1. Ja, eenmaal

2. Ja, meermaals

3. Nee

4. Weet ik niet

Kunt u die ervaring omschrijven?

Bij onderstaande vraag zijn meerdere antwoorden mogelijk.

Om welk gedrag ging het?

1. Discriminerende opmerkingen

2. Ongelijke behandeling/benadeling

3. Bedreiging/geweld/agressief gedrag

4. Vernieling/beschadiging van eigendommen

5. Negeren

6. Roddels

7. Anders, namelijk 

Heeft u dit gemeld?

1. Ja

2. Nee

Waarom heeft u dit niet gemeld?

1. Ik ben van mening dat melden niet helpt

2. Ik wil er geen aandacht aan besteden

3. Ik vond het niet belangrijk genoeg om te melden
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4. Ik heb het zelf opgelost

5. Omdat ik niet zeker wist waar ik het kon melden

6. Omdat ik niet weet of het vanwege mijn geaardheid is

7. Ik ben ben bang voor de eventuele negatieve gevolgen

8. Andere reden(en), namelijk 

Heeft u in de afgelopen 12 maanden actief andere mensen voor seksueel con-

tact opgezocht op openbare ontmoetingsplekken zoals (delen van het) bos,

het strand, parkeerplaatsen et cetera?

1. Ja

2. Nee

Heeft u in de afgelopen 12 maanden op die plekken persoonlijk discriminatie,

intolerantie en/of geweld ervaren vanwege uw seksuele geaardheid/identi-

teit?

1. Ja, eenmaal

2. Ja, meermaals

3. Nee

4. Weet ik niet

Kunt u die ervaring omschrijven?

Om welk soort gedragingen ging het?

1. Discriminerende opmerkingen

2. Ongelijke behandeling/benadeling

3. Bedreiging/geweld/agressief gedrag

4. Vernieling/beschadiging van eigendommen

5. Negeren

6. Roddels

7. Anders, namelijk 
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Heeft u dit gemeld?

1. Ja

2. Nee

Waarom heeft u dat niet gedaan?

1. Ik ben van mening dat melden niet helpt

2. Ik wil er geen aandacht aan besteden

3. Ik vond het niet belangrijk genoeg om te melden

4. Ik heb het zelf opgelost

5. Omdat ik niet zeker wist waar ik het kon melden

6. Omdat ik niet weet of het vanwege mijn geaardheid is

7. Ik ben ben bang voor de eventuele negatieve gevolgen

8. Andere reden(en), namelijk

Heeft u in de afgelopen 12 maanden op andere plekken persoonlijk discrimi-

natie of intolerantie ervaren vanwege uw seksuele geaardheid/identiteit?

1. Ja, eenmaal

2. Ja, meermaals

3. Nee

4. Weet ik niet

Waar was dat?

Kunt u die ervaring omschrijven?
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Bij onderstaande vraag zijn meedere antwoorden mogelijk.

Om welk gedrag ging het?

1. Discriminerende opmerkingen

2. Ongelijke behandeling/benadeling

3. Bedreiging/geweld/agressief gedrag

4. Vernieling/beschadiging van eigendommen

5. Negeren

6. Roddels

7. Anders, namelijk 

Heeft u in de afgelopen 12 maanden discriminatie en/of geweldzaken die ver-

band hielden met uw seksuele geaardheid/identiteit gemeld of proberen te

melden?

1. Nee

2. Ja, bij de politie

3. Ja, bij het antidiscriminatie bureau

4. Ja, bij een belangenorganisatie

5. Ja, ergens anders, namelijk 

Waarom heeft u dat niet gedaan?

1. Ik ben van mening dat melden niet helpt

2. Ik wil er geen aandacht aan besteden

3. Ik vond het niet belangrijk genoeg om te melden

4. Ik heb het zelf opgelost

5. Omdat ik niet wist waar ik het kon melden

6. Ik wist niet zeker of het discriminatie was.

7. Ik ben bang voor de (mogelijke negatieve) gevolgen

8. Ik heb geen discriminatie en/of geweldszaken meegemaakt

9. Andere reden(en), namelijk 
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Wat vond u van de manier waarop zij met uw melding zijn omgegaan?

Als u de afgelopen 12 maanden vergelijkt met voorgaande jaren, heeft u dan

persoonlijk meer discriminatie en intolerantie ervaren?

1. Het is ongeveer gelijk gebleven

2. Ik ervaar meer discriminatie en intolerantie

3. Ik ervaar minder discriminatie en intolerantie

4. Ik heb tot nu toe geen discriminatie ervaren

5. Weet ik niet/geen mening

Wat of wie veroorzaken volgens u de intolerantie en/of discriminatie?

(meerdere antwoorden mogelijk)

1. Jongeren

2. Etnische groepen

3. Religieuze groepen of -leiders

4. Mannen

5. Vrouwen

6. Media

7. De maatschappij in het algemeen

8. Anders, namelijk 

Wat zijn uw verwachtingen over de omvang van discriminatie van homosek-

suele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen en transgenders in de komende

jaren?

1. Ik verwacht dat het hetzelfde blijft

2. Ik verwacht dat het toeneemt
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3. Ik verwacht dat het afneemt

4. Dat hangt af van maatschappelijke ontwikkelingen

5. Weet ik niet/geen mening

Heeft u in 2005 of 2006 ook deelgenomen aan het onderzoek van RADAR,

COC en Rotterdam Verkeert

1. Ja

2. Nee

3. Weet ik niet meer zeker

Algemene vragen

Hoe zou u uzelf omschrijven? (meerdere antwoorden mogelijk)

1. Man

2. Vrouw

3. Transgender

4. Transseksueel

5. Anders, namelijk 

Hoe zou u uw geaardheid omschrijven? (meerdere antwoorden mogelijk)

1. Ik voel me (wel eens) aangetrokken tot seksegenoten

2. Ik voel me (wel eens) aangetrokken tot seksegenoten en heb ook wel eens

3. seks (gehad) met een seksegenoot

4. Ik noem me zelf homosekseel, lesbisch of biseksueel

5. Ik heb wel eens seks (gehad) met seksegenoten, maar voel me niet 

homoseksueel, lesbisch of biseksueel

6. Ik voel me niet aangetrokken tot seksegenoten

7. Ik noem me zelf heteroseksueel

8. Anders, namelijk 
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Kunt u onderstaande stellingen lezen en per stelling aangeven of u het daar

op dit moment helemaal mee eens, mee eens, niet mee eens of helemaal

niet mee eens bent, of dat u er neutraal tegenover staat

Ik vind het geen punt dat anderen op de hoogte zijn van mijn seksuele

geaardheid

Helemaal mee eens ��

Mee eens ��

Neutraal/geen mening ��

Niet mee eens ��

Helemaal niet mee eens ��

Ik kies zorgvuldig de mensen uit aan wie ik over mijn seksuele geaardheid

vertel

Helemaal mee eens ��

Mee eens ��

Neutraal/geen mening ��

Niet mee eens ��

Helemaal niet mee eens ��

Ik schaam me voor mijn seksuele geaardheid als ik me onder heteroseksuelen

bevind

Helemaal mee eens ��

Mee eens ��

Neutraal/geen mening ��

Niet mee eens ��

Helemaal niet mee eens ��
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Ik heb evenveel vertrouwen in heteroseksuelen als in mensen met een andere

seksuele geaardheid

Helemaal mee eens ��

Mee eens ��

Neutraal/geen mening ��

Niet mee eens ��

Helemaal niet mee eens ��

Ik doe mijzelf meestal voor als heteroseksueel

Helemaal mee eens ��

Mee eens ��

Neutraal/geen mening ��

Niet mee eens ��

Helemaal niet mee eens ��

Ik ben trots op mijn seksuele geaardheid

Helemaal mee eens ��

Mee eens ��

Neutraal/geen mening ��

Niet mee eens ��

Helemaal niet mee eens ��

Ik geloof dat mijn publieke identiteit en mijn privé-identiteit hetzelfde zijn

Helemaal mee eens ��

Mee eens ��

Neutraal/geen mening ��

Niet mee eens ��

Helemaal niet mee eens ��
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Op dit moment ben ik niet strikt heteroseksueel, maar ik sluit niet uit dat ik

in de toekomst heteroseksueel blijk

Helemaal mee eens ��

Mee eens ��

Neutraal/geen mening ��

Niet mee eens ��

Helemaal niet mee eens ��

Ik doe geen poging om mijn seksuele geaardheid te verbergen

Helemaal mee eens ��

Mee eens ��

Neutraal/geen mening ��

Niet mee eens ��

Helemaal niet mee eens ��

Als ik me onder heteroseksuelen bevind, doe ik mijzelf voor als heteroseksueel.

Als ik met mensen ben die niet heteroseksueel zijn, ben ik open over mijn sek-

suele geaardheid

Helemaal mee eens ��

Mee eens ��

Neutraal/geen mening ��

Niet mee eens ��

Helemaal niet mee eens ��

Ik geloof dat veel heteroseksuelen, mensen met een andere seksuele geaard-

heid als gelijke accepteren

Helemaal mee eens ��

Mee eens ��

Neutraal/geen mening ��

Niet mee eens ��

Helemaal niet mee eens ��
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Ik ben bereid om iedereen over mijn seksuele geaardheid te vertellen

Helemaal mee eens ��

Mee eens ��

Neutraal/geen mening ��

Niet mee eens ��

Helemaal niet mee eens ��

Hoe oud bent u?

In welk postcodegebied woont u?

Hoe lang woont u in deze gemeente?

1. minder dan 1 jaar

2. meer dan 1 jaar, maar minder dan 3 jaar

3. meer 3 jaar, maar minder dan 5 jaar

4. langer dan 5 jaar

Hoe woont u?

1. Alleen

2. Met mijn partner

3. Met mijn partner en kinderen

4. Met mijn kinderen

5. Bij mijn ouders

6. Bij andere familie

7. Bij vrienden/kennissen

8. In een maatschappelijke opvang/beschermde woonvorm

9. Ik heb geen vaste verblijfplaats

10. Anders, namelijk 

pagina • 151

Roze is overal

2092268 Boekje Roze is overal.qxp  17-07-2009  10:56  Pagina 151



In welk land bent u geboren?

1. Nederland

2. Een ander West-Europees land

3. Nederlandse Antillen

4. Suriname

5. Marokko

6. Turkije

7. Indonesië

8. Anders, namelijk 

In welk land is uw vader geboren?

1. Nederland

2. Een ander West-Europees land

3. Nederlandse Antillen

4. Suriname

5. Marokko

6. Turkije

7. Indonesië

8. Anders, namelijk 

In welk land is uw moeder geboren?

1. Nederland

2. Een ander West-Europees land

3. Nederlandse Antillen

4. Suriname

5. Marokko

6. Turkije

7. Indonesië

8. Anders, namelijk 

pagina • 152

Roze is overal

2092268 Boekje Roze is overal.qxp  17-07-2009  10:56  Pagina 152



Rekent u zichzelf tot een etnische of culturele minderheid?

1. Ja

2. Nee

Tot welke etnische of culturele minderheid is dat?

1. Nederlands Antilliaanse

2. Surinaamse

3. Marokkaanse

4. Turkse

5. een West-Europese

6. een Oost-Europese

7. Indonesische

8. Anders, namelijk 

Tot slot: Hoe vond u het om deze vragenlijst te beantwoorden?

Ik vond het leuk

Helemaal mee eens ��

Mee eens ��

Neutraal/geen mening ��

Niet mee eens ��

Helemaal niet mee eens ��

Ik vond het moeilijk

Helemaal mee eens ��

Mee eens ��

Neutraal/geen mening ��

Niet mee eens ��

Helemaal niet mee eens ��

pagina • 153

Roze is overal

2092268 Boekje Roze is overal.qxp  17-07-2009  10:56  Pagina 153



Ik vond het interessant

Helemaal mee eens ��

Mee eens ��

Neutraal/geen mening ��

Niet mee eens ��

Helemaal niet mee eens ��

Ik vond het belangrijk om mijn ervaringen kenbaar te maken

Helemaal mee eens ��

Mee eens ��

Neutraal/geen mening ��

Niet mee eens ��

Helemaal niet mee eens ��

Zijn er vragen die u niet heeft beantwoord?

1. Ja

2. Nee

Waarom heeft u die niet beantwoord?

1. Ik kon geen antwoord bedenken

2. Ik begreep de vraag niet

3. Ik vond het vervelend om de vraag te beantwoorden

4. Anders, namelijk 

Heeft u nog overige opmerkingen/suggesties?
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