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17 mei is de Internationale Dag Tegen Homofobie en Transfobie (IDAHOT). Een belangrijke dag 

om stil te staan bij de positie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en 

transgender- en intersekse personen (LHBTI’s). Wethouder Mike van der Geldt: ‘We vinden het 

belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn, zich veilig en geaccepteerd voelt.’  

 

In deze notitie blikken we kort terug op resultaten van onderzoeken die we het afgelopen jaar 

hiernaar hebben uitgevoerd. We constateren een discrepantie tussen de algemene acceptatie 

van LHBTI’s en het concrete gedrag tegenover LHBTI’s in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Zo 

zien we dat homoseksualiteit en andere genderidentiteiten breed geaccepteerd lijken te zijn in 

de gemeente. Maar ook dat meer LHBTI’ers dan heteroseksuelen zich wel eens onveilig voelen 

en dat zij vaker slachtoffer zijn van bedreiging of mishandeling.  

 

Sociale acceptatie  

We willen dat mensen in de gemeente ’s-Hertogenbosch op een prettige manier met elkaar omgaan, 

ongeacht seksuele voorkeur of genderidentiteit. In een vragenlijst zijn aan inwoners van de gemeente 

enkele stellingen voorgelegd over LHBT’s. De eerste stelling luidt: “Ik vind het prima als een man een 

seksuele relatie heeft met een man, of een vrouw met een vrouw”. Ruim negen op de tien 

respondenten is het hier mee eens (93%). Twee procent is het er niet mee eens. Ook vinden de 

meeste respondenten het prima als homoseksuele mannen of lesbische vrouwen bij hen in de straat 

wonen (94%). Eén procent is het hiermee oneens. Respondenten met een migratieachtergrond, laag 

opgeleiden en respondenten met een laag inkomen zijn het minder vaak met de stellingen eens. 

 

De respondenten is ook een stelling voorgelegd over mensen met een andere genderidentiteit: “Ik 

vind het prima als een man (soms) een vrouw wil zijn, of een vrouw (soms) man wil zijn (bijv. 

transgenders)”. Hierover zijn respondenten iets minder positief dan over de stellingen die gaan over 

homoseksuelen en lesbiennes. Ruim vier op de vijf respondenten vindt het prima als een man (soms) 

vrouw wil zijn, of een vrouw (soms) man (83%). Vier procent is het hiermee oneens. Respondenten 

met een migratieachtergrond, laag opgeleiden, respondenten met een laag inkomen, 65-plussers en 

mannelijke heteroseksuelen zijn het hier minder vaak mee eens. 

 

Alle resultaten zijn vergelijkbaar met twee jaar geleden. 

 

Afbeelding 1: Ik vind het prima als ...   (n=2.409)  (2018) 

 
 
Meer weten? Zie de notitie: Omgaan met elkaar in ’s-Hertogenbosch  
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Veiligheid 

De volgende resultaten komen uit de ‘Monitor Seksuele Diversiteit’. Uit deze monitor bleek dat er 

verschillen zijn tussen hetero’s en LHBTI’s op het gebied van veiligheid. Bijvoorbeeld dat LHBTI’s zich 

in hun eigen buurt wat onveiliger voelen dan hetero’s. 28 procent van de LHBTI’s voelt zich vaak of 

soms onveilig in hun eigen buurt tegenover 18 procent van de hetero’s. Daarnaast voelt dertig procent 

van de LHBTI-respondenten zich vaak of soms onveilig als men ’s avonds in de buurt over straat loopt 

tegenover 24 procent van de hetero’s. Bijna een kwart van de LHBTI’s loopt of rijdt om, om onveilige 

plekken in de buurt te vermijden tegenover 15 procent van de heteroseksuele respondenten.  

 

Afbeelding 2: Hoe vaak voelt u zich onveilig in uw buurt? (2017) 

 

 

Tien procent van de LHBTI’s geeft aan in het afgelopen jaar te zijn bedreigd of mishandeld tegenover 

zes procent van de hetero’s. Met name homoseksuelen, biseksuelen en transgender-/intersekse 

personen zijn vaker slachtoffer. 

 

Afbeelding 3: Persoonlijk slachtoffer van bedreiging of mishandeling in de afgelopen 12 maanden (2017) 

 

 
Meer weten? Zie: Monitor seksuele diversiteit 2018  
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