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’s-Hertogenbosch en Oss zijn Regenboogstad. Dat zijn we niet voor niets. Roze 
Zaterdag vinden we een prachtig evenement, maar we vierden het in juni 2017 
niet alleen voor het feestje. Op Coming Out Day hijsen wij op het stadhuis de 
regenboogvlag. Het is namelijk nog steeds nodig te laten zien dat iedereen voor 
ons gelijkwaardig is. 

In ons land ben je vrij om te zijn wie je bent en je leven te delen met wie jij wil. 
Toch blijkt uit het onderzoek dat we uitvoerden in ’s-Hertogenbosch, Oss en 
enkele omliggende gemeenten dat dit nog steeds niet altijd geldt voor degene 
onder ons die lesbisch, homo-, biseksueel of transgender (LHBT) is. Zo zorgt de 
helft van de ondervraagden er voor in het openbaar niet te veel op te vallen als 
LHBT’er. En heeft de meerderheid negatieve ervaringen die uiteenlopen van 
pesten tot geweld. Vooral transgenders hebben nog meer behoefte aan hulp en 
ondersteuning dan ze nu krijgen. 

We vroegen LHBT’ers ook wat wij als gemeenten kunnen doen om acceptatie 
van iedereen te bevorderen. Deze antwoorden kregen we het meest: geef voor-
lichting in het onderwijs voor leerlingen én leerkrachten. En schenk aandacht aan 
dit het thema in de zorg, op het sportveld en in die gemeenschappen waar het 
nog niet geaccepteerd is. Eén van de respondenten gaf aan: “[..] het is goed dat 
er aandacht voor is, maar niet te veel. Ik zie mezelf als ‘normale’ burger. Uitein-
delijk is mijn doel dat ik gewoon mezelf kan zijn”.

Dit jaar wappert de regenboogvlag weer op Coming Out Day. En volgend jaar. 
En het jaar daarna. Dat vinden wij gewoon normaal!  

Annemieke van de Ven Eric Logister  
Wethouder Emancipatie Wethouder Diversiteit

Voorwoord



Met een digitaal enquêteonderzoek onderzochten 
de gemeenten ’s-Hertogenbosch en Oss hoe vrij en 
veilig lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, 
biseksuelen en transgenders zich voelen in de regio 
Hart voor Brabant. 

Het onderzoek richtte zich onder meer op de vol-
gende vragen:
• Hoe open en vrij voelen LHBT’ers zich in onze 

regio? 
• Voelen zij zich ook veilig en geaccepteerd? 
• Is er behoefte aan (gemeentelijke) hulp en on-

dersteuning? 
• En wat kan de gemeente doen om de positie 

van LHBT’ers te verbeteren?  

Deze en andere vragen zijn door ruim 500 LHBT’ers 
beantwoord. Hieronder staan de belangrijkste 
resultaten.

Openheid 
• LHBT’ers in de regio Hart voor Brabant zijn 

redelijk open over hun seksuele oriëntatie of 
genderidentiteit. Zij beoordelen dit met een 
gemiddeld rapportcijfer van 8,2.

• Driekwart van de respondenten geeft een rap-
portcijfer van 8 of hoger. 

• Dertien procent van de respondenten is minder 
open (geeft een 6 of lager). 

• Vooral biseksuelen zijn minder open over hun 
seksuele oriëntatie en/of genderidentiteit dan 
lesbiennes, homoseksuelen en transgenders.

Acceptatie
• Respondenten voelen zich vooral geaccepteerd 

door hun omgeving. Het meest door vrienden, 
gevolgd door broers/zussen en ouders. 

• Ook de acceptatie door collega’s/klasgenoten 
en op de sportvereniging/sportschool wordt 
goed beoordeeld. 

• De rapportcijfers voor acceptatie in de eigen 
buurt/wijk, stad/dorp en tijdens het uitgaan zijn 
iets lager, maar nog steeds ruim voldoende.

Houding en gedrag
• Ongeveer de helft van de respondenten staat 

er niet zo bij stil dat zij lesbisch, homo-, bi- of 
transgender zijn. 

• Toch zorgt eveneens de helft ervoor dat zij niet 
teveel opvallen als LHBT’er in het openbaar. 

• Zo geeft ongeveer de helft van de respondenten 
aan dat zij niet hand in hand over straat lopen, 
of dat ze zoenen met hun partner op straat.

• Vooral homoseksuele mannen geven vaker aan 
niet hand in hand te lopen of te zoenen in het 
openbaar. Lesbiennes, biseksuelen en jonge 
LHBT’ers hebben daar duidelijk minder proble-
men mee.

Veiligheidsgevoelens
• Ruim één op de vijf respondenten voelt zich 

wel eens onveilig in de eigen buurt of wijk; vier 
procent voelt zich hier vaak onveilig. 

• Bijna een derde voelt zich wel eens onveilig in 
hun eigen stad of dorp. Met name op plekken 
waar groepen jongeren rondhangen voelen 
LHBT’ers zich het minst veilig. 

• Uit onderzoek van het CBS blijkt dat in heel Ne-
derland heteroseksuelen zich gemiddeld minder 
onveilig voelen dan LHB’ers. 

• Uit ons digitale onderzoek onder LHBT’ers in de 
regio Hart voor Brabant zien we dat LHBT’ers 
nog (iets) vaker aan geven zich “wel eens 
onveilig” te voelen op bepaalde plekken dan 
de ‘gemiddelde inwoner’ in de regio (ongeacht 
seksuele voorkeur en/of genderidentiteit). 

• Dit is dan vooral op plekken in de eigen buurt, 
waar groepen jongeren rondhangen, in het 
centrum, in het winkelgebied/winkelcentrum en 
in het openbaar vervoer.

Samenvatting
Gemeenten ’s-Hertogenbosch en Oss zijn regenboogstad. Regenboogsteden streven naar een samenle-
ving waarin iedereen zich vrij en veilig voelt om te zijn wie hij/zij is. Oss en ‘s-Hertogenbosch maken zich op 
die manier sterk voor de acceptatie en veiligheid van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksue-
len en transgenders in hun gemeente (kortweg: LHBT’ers).



Slachtofferschap
• Ruim de helft van de respondenten heeft het af-

gelopen jaar een keer of vaker te maken gehad 
met negatieve reacties en/of ervaringen met 
geweld, die mogelijk te maken hebben met hun 
seksuele oriëntatie of genderidentiteit. 

• Bijna de helft werd gediscrimineerd en een 
derde uitgelachen/uitgescholden of gepest. 
Achttien procent werd ongelijk behandeld of 
buitengesloten. 

• Geweldsdelicten komen minder vaak voor, maar 
hebben meer impact. Het afgelopen jaar is vijf-
tien procent van de respondenten één of meer 
keer slachtoffer geworden van mentaal of fysiek 
geweld. Als we hier verder op inzoomen dan 
blijkt dat veertien procent van de respondenten 
is bedreigd, zes procent is mishandeld en vijf 
procent slachtoffer is van seksueel geweld.

• Volgens de veiligheidsmonitor (CBS, 2016) ligt 
het percentage dat met dergelijk geweld of drei-
ging geconfronteerd is in de totale bevolking 
een stuk lager (2,5%).

Hulp, ondersteuning en facilitering
• Meer dat tien procent van de LHBT-responden-

ten uit ons onderzoek ontving hulp, of had daar 
behoefte aan. Vooral voor psychische problemen 
(bijv. depressie), eenzaamheid en roze ouder-
schap/kinderwens. 

• Bijna alle respondenten (95%) vinden het be-
langrijk dat de lokale politiek aandacht besteedt 
aan de thema’s seksuele diversiteit en genderdi-
versiteit. 

• Tachtig procent vindt het belangrijk dat een 
gemeente regenboogstad is. 

• De overgrote meerderheid vindt het belangrijk 
dat hun gemeente aandacht geeft aan seksuele 
en genderdiversiteit in het onderwijs (98%), bij 
zorginstellingen (92%) en sportverenigingen 
(90%). 

• Respondenten vinden het belangrijk dat er eve-
nementen georganiseerd worden ten behoeve 
van de zichtbaarheid en acceptatie van LHBT’ers 
(80%), zoals Roze Zaterdag (73%) en hijsen van 
regenboogvlag op Coming Out day (76%).

En meer...
In dit rapport presenteren we de resultaten van 
alle vragen. Daarbij kijken we ook of er verschil-
len zijn naar seksuele voorkeur/genderidentiteit, 
leeftijd en de gemeente waarin men woont. 
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Deelname andere gemeenten
Omdat het dit jaar het roze jaar is, hebben de 
gemeente ’s-Hertogenbosch en Oss dit onderzoek 
samen opgezet. Ook hebben zij andere gemeenten 
uit de regio de mogelijkheid geboden om aan het 
onderzoek deel te nemen. Dit aanbod is gedaan 
aan wethouders van gemeenten die aanwezig wa-
ren op de ‘inspiratielunch LHBT’ op 6 april 2017 in 
’s-Hertogenbosch. Dit waren allemaal gemeen-
ten uit het gebied dat ook wel bekend staat als 
de regio ‘Hart voor Brabant’. De meeste respons 
kwam ook uit dit gebied. Daarom hebben we vor 
deze geografische afbakening gekozen. Bovendien 
kunnen we onze onderzoeksresultaten vergelijken 
met die van het CBS, die een vergelijkbare regioaf-
bakening hanteert.

Elf gemeenten uit de regio hebben ‘actief’ deelge-
nomen aan het onderzoek (zie tabel 1; blz. 13); zij 
hebben bijvoorbeeld een oproep op hun website/
sociale media geplaatst. Maar ook respondenten uit 
‘niet-actief’ deelnemende gemeenten uit de regio 
Hart voor Brabant worden meegenomen in de ana-
lyses (overige gemeenten Hart voor Brabant). 

1. Inleiding
In de gemeente ’s-Hertogenbosch en Oss zijn al enkele onderzoeken naar seksuele diversiteit uitge-
voerd. Zo is er bijvoorbeeld onderzoek gedaan onder de inwoners van de gemeente naar de acceptatie 
van homoseksualiteit en transgenders. Toch is er ook nog behoefte aan aanvullend onderzoek: “Wat zijn 
de ervaringen en opvattingen van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgen-
ders (LHBT’ers)”? Hoe ervaren/beoordelen LHBT’ers de sociale acceptatie, discriminatie en (on)veilig-
heid, en welke behoefte is er aan hulp en ondersteuning? Door een onderzoek uit te voeren onder de 
LHBT’ers zelf kunnen we dieper ingegaan op dergelijke onderwerpen in relatie tot de seksuele oriëntatie 
en/of genderidentiteit. Dit is de eerste keer dat een dergelijk enquêteonderzoek onder LHBT’ers in de 
regio wordt uitgevoerd.

Handen ineen tijdens de Regenboog Inspiratielunch op 6 april 2017

Afbeelding 1. Gemeenten in de regio Hart voor Brabant 
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Dataverzameling
Om antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag 
kozen we voor een internetenquête. We nodigden 
LHBT’ers uit om mee te doen aan dit digitale onder-
zoek. De oproep ging via berichtgeving op websites 
van deelnemende gemeenten, via sociale media, 
persberichten in lokale/regionale nieuwsbladen en 
via doorstuurmails (naar persoonlijke netwerken en 
LHBT-organisaties).  Ook stond er een oproep om 
deel te nemen aan het onderzoek in het programma-
boekje van Roze Zaterdag  van 24 juni 2017.

Aanvullend is in de gemeente ’s-Hertogenbosch 
een verzoek gemaild aan de leden van het digi-
panel. Het digipanel van de gemeente ’s-Herto-
genbosch heeft ruim 8.000 leden en de enquêtes 
hebben een gemiddelde respons van 40 – 50 
procent.  Aan de leden is gevraagd om de LHBT-en-
quête in te vullen als men lesbisch, homoseksueel, 
biseksueel of transgender is; 180 LHBT-digipanel-
leden hebben de enquête volldedig ingevuld. Ook 
werd digipanelleden gevraagd de mail door te 
sturen, als zij (andere) LHBT’ers uit de regio kennen. 
Waarschijnlijk heeft het benaderen van het digipa-
nel en het versturen van doorstuurmails de relatief 
hoge respons voor de gemeente ’s-Hertogenbosch 
opgeleverd.  

De start van het onderzoek was op de Internatio-
nale Dag tegen Homofobie, Bifobie en Transfobie 
(IDAHOT) op 17 mei. De vragenlijst kon gedurende 
twee maanden worden ingevuld, van 17 mei tot 17 
juli 2017. In totaal zijn ongeveer 750 LHBT’ers de 
vragenlijst gestart. Alleen de volledig ingevulde vra-
genlijsten van respondenten uit de regio Hart voor 
Brabant zijn in dit onderzoek meegenomen. Dit 
betreft 506 respondenten. In tabel 1 worden enkele 
kenmerken van de respondenten weergegeven.   

Representativiteit
Voor een representatief onderzoek zou idealiter 
een aselecte steekproef worden getrokken uit de 
totale populatie LHBT’ers. Alleen worden LHBT’ers 
nergens geregistreerd in een database. We heb-
ben dus geen bestand met alle personen van de 
doelgroep erin. Door op verschillende manieren 
respondenten te werven voor het onderzoek is ge-

probeerd om een zo groot en divers mogelijk aantal 
LHBT’ers te bereiken. Wel is er in het databestand 
een oververtegenwoordiging van respondenten uit 
de gemeente ’s-Hertogenbosch. 

Er is wel een kanttekening hierbij: zo  verwach-
ten we dat de resultaten representatief zijn voor 
LHBT’ers die al ‘uit de kast’ zijn. Personen die nog 
‘in de kast’ zijn, hebben waarschijnlijk relatief weinig 
aan het onderzoek deelgenomen. Dit is onder an-
dere van invloed op de resultaten voor openheid en 
acceptatie in hoofdstuk 2.  

LHBT
Van de respondenten is 51 procent homoseksueel, 
31 procent lesbisch en 14 procent biseksueel. 
17 respondenten heeft bij gender het antwoord 
‘anders’ gegeven. Hiertoe behoren 6 transvrouwen 
en 7 transmannen. Daarnaast benoemen respon-
denten zichzelf als: agender, fluid, non-binair en 
queer. In het rapport hebben we het vanwege de 
leesbaarheid alleen over transgenders, maar in feite 
betreft het ook genderidentiteiten die niet in het 
binaire geslachtsmodel passen. 

Betrouwbaarheidstoets
Voor onze analyse willen we toetsen of er verschil-
len zijn naar seksuele voorkeur/genderidentiteit, 
leeftijd en gemeente. Om de verschillen tussen de 
groepen  te onderzoeken is een betrouwbaarheid-
stoets uitgevoerd. Met deze toets wordt met een 
betrouwbaarheid van 90 procent gezegd dat deze 
verschillen bestaan. Wanneer er sprake is van signi-
ficante verschillen, dan wordt in de tekst aangege-
ven door welke groepen iets meer of minder vaak 
wordt aangegeven.

Voor verschillen tussen gemeenten zijn alleen de 
gemeenten met meer dan 100.000 inwoners afzon-
derlijk meegenomen. De resultaten van de overige 
gemeenten hebben we bij elkaar gevoegd vanwege 
de lage aantallen respondenten. Deze samenge-
voegde gemeenten worden in dit rapport gepre-
senteerd als ‘middelgrote en kleine gemeenten in 
Hart voor Brabant’1.

1 Er is gekeken naar groepen met minimaal 50 respondenten. Alleen de groep transgenders wijkt hier vanaf. 

 Deze groep telt minder respondenten. Uitspraken over transgenders zijn daarom eerder indicatief dan representatief.
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Tabel 1: Aantal respondenten naar achtergrondkenmerk

Lesbische 
vrouw

 Homoseksuele 
man

Biseksueel Transgender LHBT totaal

Totaal 158 258 73 17 506

Gender

Vrouw 158 52 210

Man 258 21 279

Transvrouw 6 6

Transman 7 7

‘Geslacht anders’ overig 4 4

Leeftijd

15-24 jaar 15 24 15 8 62

25-34 jaar 28 34 14 1 77

35-54 jaar 60 102 17 4 183

55 jaar en ouder 26 58 18 1 103

Onbekend 29 40 9 3 81

Omschrijving

Scholier / student 12 21 16 6 55

Werkend / zelfstandige 124 196 41 6 367

Werkloos 3 9 0 1 13

Arbeidsongeschikt 7 6 5 3 21

Gepensioneerde 4 17 9 1 31

Ik doe thuis het huishouden 3 1 1 0 5

Vrijwilliger 1 3 0 0 4

Geen van deze 4 5 1 0 10

Gemeente

’s-Hertogenbosch 101 171 49 8 329

Tilburg 22 43 10 5 80

Middelgrote en kleine gemeenten  
in Hart voor Brabant:

35 44 14 4 97

- Bernheze 2 2 2 1 7

- Boxtel 6 3 4 0 13

- Haaren 0 3 0 0 3

- Heusden 4 4 3 0 11

- Landerd 1 2 0 1 4

- Oss 6 14 0 1 21

- Sint Anthonis 0 1 0 0 1

- Sint-Michielsgestel 4 7 0 0 11

- Vught 6 5 1 0 12

- overige gemeenten 
Hart voor Brabant

6 3 4 1 14
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Leeswijzer
In het rapport gaan we per hoofdstuk in op 
de onderwerpen:

• Openheid en acceptatie
• Veiligheid
• Hulp en ondersteuning
• Ondersteuning en facilitering
• Belangenorganisaties

In de meeste gevallen presenteren we de resultaten 
van de totale groep LHBT’ers. Wanneer een groep 
(significant) afwijkt van het gemiddelde, dan benoe-
men we dit in de tekst.

14
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2.1 Openheid
Biseksuelen minst open over hun seksuele oriëntatie

De respondenten zijn redelijk open over hun seksu-
ele oriëntatie en/of genderidentiteit. Op een schaal 
van 1 tot 10 – waarbij 1 staat voor volledig gesloten 
en 10 voor volledig open – geven de respondenten 
voor openheid gemiddeld een 8,2. Driekwart geeft 
een rapportcijfer van 8 of hoger. Maar niet ieder-
een is even open hierover: dertien procent van de 
respondenten geeft een 6 of lager2. Twaalf procent 
beoordeelt de eigen openheid met een 7.

Homoseksuele mannen, lesbische vrouwen en trans-
genders zijn met gemiddeld zo’n 8,5 redelijk open 
over hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Bi-
seksuelen zijn hier duidelijk minder open over (6,6).

2.2 Acceptatie
Veel acceptatie LHBT’ers door directe omgeving
We vroegen de respondenten in welke mate zij zich 
als LHBT’er geaccepteerd voelen (afbeelding 3). 
De LHBT’ers voelen zich het meest geaccepteerd 
door vrienden (9,5), gevolgd door broers/zussen 
(9,1) en door ouders (8,9). Ook de acceptatie door 
collega’s/klasgenoten (8,6) en op de sportvereni-
ging/sportschool (8,0) wordt goed beoordeeld. De 
rapportcijfers voor acceptatie in de eigen buurt/wijk 
(7,5), stad/dorp (7,3) en tijdens het uitgaan (7,1) zijn 
ruim voldoende.

Acceptatie houdt verband met mate van openheid

Respondenten die ‘niet zo open’ zijn over hun sek-
suele oriëntatie en/of genderidentiteit, voelen zich 
ook minder als LHBT’er geaccepteerd. Zij geven 
hierbij voor alle personen/groepen een rapportcijfer 
van gemiddeld anderhalf punt lager dan de perso-
nen die wel ‘open’ zijn over hun seksuele oriëntatie 
en/of genderidentiteit. Het is mogelijk dat sommige 
respondenten die nog ‘niet zo open’ zijn over hun 
identiteit nog (deels) ‘in de kast zitten’; zij  voelen 
zich dan ook niet  geaccepteerd als LHBT’er.

2. Openheid en acceptatie

2 In het rapport zullen we op basis van deze resultaten enkele analyses uitvoeren. We hebben het dan over respondenten  

 die ‘niet zo open’ zijn over hun identiteit (rapportcijfer openheid van 6 of lager).    

8,4

6,6

8,5

8,4

8,2

0 2 4 6 8 10

Transgender/anders

Biseksueel

Homoseksueel

Lesbisch

LHBT totaal

Afbeelding 2. Hoe open bent u in het algemeen over  

uw seksuele orïentatie of genderidentiteit (n=506)

(1= volledig gesloten; 10= volledig open)
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Bisesksuelen voelen zich het minst geaccepteerd

We zien ook verschillen naar seksuele voorkeur en 
genderidentiteit. Zo voelen lesbische vrouwen zich 
meer dan gemiddeld geaccepteerd door vrienden 
(9,7) en op de sportvereniging/sportschool (8,5). 
Homoseksuele mannen voelen zich meer geaccep-
teerd door hun ouders (9,2) en collega’s/klasge-
noten (8,8). Biseksuelen voelen zich juist minder 
geaccepteerd. Zowel door hun ouders (7,7), broers/
zussen (8,0) en vrienden (8,7) als door collega’s en 
klasgenoten (7,3), op de sportvereniging/sport-
school (6,6) en in hun eigen buurt/wijk (6,6). Trans-
genders lijken zich vooral minder geaccepteerd te 
voelen ‘buiten de deur’, zoals in de eigen buurt/wijk 
(6,5), stad/dorp (6,1), tijdens het uitgaan (5,8) en op 
de sportvereniging/sportschool (4,6).

Afbeelding 3. Kunt u met een rapportcijfer aangeven  

in welke mate u als LHBT’er geaccepteerd wordt: 

(1= helemaal niet geaccepteerd; 10= volledig geaccepteerd)

7,1

7,3

7,5

8,0

8,6

8,9

9,1

9,5

0 2 4 6 8 10

Tijdens het uitgaan (n=420)

In mijn stad / dorp (n=466)

In mijn buurt / wijk (n=461)

Op mijn sportvereniging / sportschool (n=259)

Door collega's / klasgenoten (n=465)

Door mijn ouders (n=461)

Door broers/zussen (n=471)

Door vrienden (n=499)

Verder zien we nog het volgende: 
• De oudere LHBT’ers (55 jaar en ouder) voelen 

zich minder dan gemiddeld geaccepteerd door 
hun ouders (8,2). 

• LHBT’ers uit de gemeente Tilburg voelen zich 
minder dan gemiddeld geaccepteerd in hun 
woonbuurt/wijk (6,9). 

Minder respondenten bij vraag over acceptatie op 

sportvereniging/school

Daarnaast is er nog een kanttekening. Responden-
ten konden aangeven dat een vraag niet op hen 
van toepassing is. Bijvoorbeeld omdat men geen 
broers/zussen heeft, men niet werkt/naar school 
gaat, of omdat men niet uitgaat. In afbeelding 3 

staat per onderwerp het aantal respondenten (n) 
genoemd, waarop de vraag wel van toepassing is. 
Met name de vraag over acceptatie op de sportver-
eniging/sportschool is door relatief weinig mensen 
beantwoord (51%). 

Niet iedereen sport, of is lid van een sportschool. 
We vragen ons af of LHBT’ers misschien minder 
vaak lid zijn van een sportschool of –vereniging van-
wege een lage acceptatie? Daarvoor hebben we de 
resultaten van de Bossche LHBT’ers uit dit onder-
zoek vergeleken met het sportlidmaatschap van de 
‘gemiddelde inwoner’ uit de gemeente3. Dan lijkt 
het er niet op dat LHBT’ers minder vaak lid zijn van 
een sportschool /vereniging dan heteroseksuelen.

3 Bron: Gemeente ’s-Hertogenbosch, onderzoek Sport & Welzijn 2016.

Naar 
inhoud
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Afbeelding 4. Kunt u aangeven in hoeverre u het 

eens of oneens bent met de volgende stellingen? 

(n=506)

2.3 Gedragingen (in het openbaar) 
Helft staat er niet zo bij stil dat ze LHBT’er zijn

Ongeveer de helft van de respondenten geeft aan 
dat zij er bijna nooit over nadenken dat zij lesbisch, 
homo-, bi- of transgender zijn. 38 procent van de 
respondenten doet dat wel. Met name transge-
nders (65%), jonge LHBT’ers (jonger dan 25 jaar) 
(55%) en LHBT’ers uit de gemeente Tilburg (51%) 
denken hier meer dan gemiddeld over na.  Ook res-
pondenten die ‘niet zo open’ zijn over hun identiteit 
staan hier meer dan gemiddeld bij stil (57%).

Kwart LHBT’ers houdt géén rekening met hoe ze in 

het openbaar overkomen 

Een kwart van de respondenten houdt géén 
rekening met hoe zij in het openbaar overkomen. 
Met name de jonge LHBT’ers geven dit aan (40%).  
Terwijl ongeveer de helft van de respondenten 
aangeeft dat zij bijna nooit nadenken over het feit 
dat zij LHBT’er zijn, geeft eveneens de helft van de 
respondenten aan dat ze ervoor zorgen dat zij als 
LHBT’er niet teveel opvallen in het openbaar. Dit 
wordt deels door dezelfde personen aangegeven; 
van de personen die zeggen dat ze bijna nooit 
nadenken over het feit dat ze LHBT zijn geeft zo’n 
veertig procent ook aan dat ze ervoor zorgen dat ze 
niet teveel opvallen in het openbaar. Dit lijkt tegen-
strijdig met elkaar. 

Vooral homoseksuelen minder “open”  

in het openbaar

Homoseksuele mannen geven vaker dan gemid-
deld aan niet hand in hand te lopen (65%) of te 
zoenen met hun partner op straat (59%). Met name 
respondenten die ‘niet zo open’ zijn over hun 
identiteit zorgen er voor dat ze niet te veel opval-
len als LHBT’er (78%). Lesbiennes, biseksuelen en 
jonge LHBT’ers geven juist meer aan dat zij hand in 
hand met hun partner over straat lopen (allen 42% 
tegenover 26% gemiddeld). 
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24%
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45%

25%
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12%

14%
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Ik loop op straat hand in hand met mijn partner
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Ik denk bijna nooit na over het feit dat ik
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Mee eens Niet mee eens, niet mee oneens Mee oneens Weet niet/geen mening N.v.t.
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3.1 Veiligheidsgevoelens
LHBT’ers voelen zich onveiliger dan gemiddeld

Bijna een derde van de LHBT’ers voelt zich wel eens 
onveilig in hun eigen stad of dorp. Zo’n 22 procent 
van de LHBT’ers voelt zich wel eens onveilig in de 
eigen buurt of wijk. Vier procent van de LHBT-res-
pondenten voelt zich vaak onveilig in de eigen 
buurt. 

3. Veiligheid

31%

22%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

In mijn stad / dorp

In mijn buurt / wijk

Vaak Soms

Afbeelding 5. Percentage LHBT’ers dat zich wel 

eens onveilig voelt op de volgende plekken in de 

gemeente? (n=506)
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Vooral onveiligheidsgevoel op plekken waar 

jongeren rondhangen

De onveiligheidsgevoelens zijn het hoogst op plek-
ken waar groepen jongeren rondhangen. 61 pro-
cent van de respondenten voelt zich hier wel eens 
onveilig en 22 procent zelfs vaak. Verder voelt 35 
procent zich wel eens onveilig in het centrum van 
hun gemeente. Ruim een kwart voelt zich onveilig 
in horecagelegenheden (28%), in het winkelgebied/
winkelcentrum en openbaar vervoer (beiden 26%). 
Openbare toiletten en op het werk/school worden 
het minst vaak genoemd als onveilige plekken 
(resp. 12% en 10%). Transgenders voelen zich naar 
verhouding wel onveilig bij een openbaar toiletbe-
zoek. Zo geeft bijna de helft van de transgenders 
aan zich hier wel eens onveilig te voelen.

Voor lesbische vrouwen en homoseksuele mannen 
worden er geen noemenswaardige verschillen 
gevonden ten opzichte van gemiddeld. Wel voelen 
biseksuelen zich relatief minder onveilig in het cen-
trum van hun gemeente (22%) of op plekken waar 
groepen jongeren rondhangen (44%).

10%

12%

26%

26%

28%

35%

61%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Op het werk / op school

Bij openbaar toiletbezoek

In het openbaar vervoer
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In horecagelegenheden

In het centrum van mijn gemeente

Op plekken waar groepen jongeren rondhangen

Vaak Soms

Afbeelding 6. Percentage LHBT’ers dat zich wel 

eens onveilig voelt op de volgende plekken in de 

gemeente? (n=506)
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Gemiddeld in Nederland
Hart voor 
Brabant

Lesbiennes Homo’s
Biseksuele 
vrouwen

Biseksuele 
mannen

LHBT totaal

In de eigen buurt (% ja) 22% 18% 20% 14% 22%*

Op plekken waar groepen jongeren 
rondhangen

54% 50% 43% 37% 61%

Rondom uitgaansgelegenheden 30% 31% 24% 25% 28%*

In centrum van woonplaats 22% 21% 20% 16% 35%

In winkelgebied/winkelcentrum 19% 13% 16% 14% 26%

In openbaar vervoer 26% 24% 24% 17% 26%

Bevolking totaal 
Hart voor Brabant

LHBT 
Hart voor Brabant

In de eigen buurt (% ja) 15% 22%*

Op plekken waar groepen jongeren rondhangen 40% 61%

Rondom uitgaansgelegenheden 22% 28%*

In het centrum van uw woonplaats 15% 35%

In het winkelgebied/winkelcentrum 11% 26%

In het openbaar vervoer 16% 26%

Tabel 3: Percentage inwoners dat zich wel eens 

onveilig voelt op de volgende plekken in hun 

woonplaats (gemiddeld in Nederland, uitge-

splitst naar seksuele voorkeur) (% vaak/soms)

* De formulering van de vraag in het digitale onderzoek wijkt iets af van het CBS-onderzoek. Bron: CBS 2016 (databank)

Enkele vragen uit ons onderzoek komen ook aan 
bod in de veiligheidsmonitor (CBS, 2016)4. Het 
gaat om onveilig voelen in de eigen buurt, rondom 
uitgaansgelegenheden, op plekken waar groepen 
jongeren rondhangen, in het centrum van een 
woonplaats, in het winkelgebied en in het open-
baar vervoer. Hieronder vergelijken we voor de 
regio Hart voor Brabant de resultaten van de totale 
bevolking uit de veiligheidsmonitor met de resulta-
ten van de LHBT’ers uit ons onderzoek (tabel 2). 

Het CBS heeft ook gekeken naar de verschil-
len in onveilig voelen naar seksuele voorkeur. 
Deze resultaten zijn alleen voor heel Nederland 
beschikbaar en niet per regio. In tabel 3 verge-
lijken we de gemiddelde resultaten van LHB’ers 
in Nederland5 met de resultaten van ons digitale 
onderzoek.

Uit de veiligheidsmonitor blijkt dat een kleiner 
deel van de bevolking in de regio Hart voor Bra-
bant zich wel eens onveilig voelt op specifieke 
plekken in de gemeente vergeleken met wat de 
LHBT’ers uit de regio in het digitale onderzoek 
aangeven. 

In Nederland voelen LHB’ers zich doorgaans 
onveiliger op de genoemde plekken dan he-
tero-seksuelen (rekening houdend met geslacht). 
Hierbij voelen meer lesbiennes en homosek-
suelen zich onveilig op de genoemde plekken 
dan biseksuelen. Als we de landelijke resultaten 
vergelijken met de resultaten van ons onderzoek, 
dan zien we dat in de regio Hart voor Brabant 
(iets) meer LHBT’ers aangeven zich wel eens 
onveilig te voelen in de eigen buurt, op plekken 
waar groepen jongeren rondhangen, in het cen-
trum, winkelgebied en in het openbaar vervoer.

4 De formulering van de vragen in de veiligheidsmonitor wijken soms iets af van de formulering van de vragen in dit  

 onderzoek. Daarnaast zijn de vragen in de veiligheidsmonitor gevraagd in relatie tot de woonplaats van de respondent,  

 en in het digitale onderzoek onder LHBT’ers in de regio Hart voor Brabant in relatie tot de gemeente van de respondent.

5 In het onderzoek van het CBS is wel gevraagd naar seksuele oriëntatie, maar niet naar genderidentiteit. We hebben het  

 daarom hier over LHB’ers in plaats van over LHBT’ers.

* De formulering van de vraag in het digitale onderzoek wijkt iets af van het CBS-onderzoek. Bron: CBS 2016 (statline)

Tabel 2: Percentage inwoners van de regio Hart 

voor Brabant dat zich wel eens onveilig voelt op de 

volgende plekken in hun woonplaats (% vaak/soms)
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3.2 Veiligheid voor LHBT’ers
Helft vindt het veilig op straat voor LHBT’ers

Ongeveer de helft van de respondenten vindt 
dat de straten in hun buurt/wijk veilig zijn voor 
LHBT’ers. Daarnaast vindt ongeveer de helft van 
de respondenten dat hun stad/dorp veilig is voor 
LHBT’ers. Respectievelijk 17 procent en 13 procent 
van de respondenten is het hier niet mee eens. 
Ongeveer een kwart van de LHBT’ers vindt dat hun 
stad/dorp de afgelopen vijf jaar onveiliger is ge-
worden voor LHBT’ers. 29 procent van de LHBT’ers 
vindt dat dit niet het geval is.

• Respondenten die ‘niet zo open’ zijn over hun 
identiteit vinden minder vaak dan gemiddeld dat 
de straten in hun buurt/wijk (32%) en hun stad/
dorp (24%) veilig zijn voor LHBT’ers.

• Jonge LHBT’ers (jonger dan 25 jaar) vinden 
hun stad/dorp gemiddeld veiliger dan oudere 
LHBT’ers (55plus). Zo vindt bijna 70 procent van 
de jongeren hun stad of dorp veilig tegenover 35 
procent van de ouderen. Oudere LHBT’ers vin-
den ook vaker dat hun stad/dorp de afgelopen 5 
jaar onveiliger is geworden (17%) dan de jongere 
LHBT’ers (11%). 

• Respondenten uit de middelgrote en kleine 
gemeenten van Hart voor Brabant vinden vaker 
dat de straten in hun buurt/wijk veilig zijn voor 
LHBT’ers (59%). Dat is meer dan de responden-
ten uit de gemeenten ’s-Hertogenbosch (45%) en 
Tilburg (39%) aangeven.

Afbeelding 7. Kunt u aangeven in hoeverre u het 

eens of oneens bent met de volgende stellingen? 

(n=506) 
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Mijn stad/dorp is de afgelopen vijf jaar onveiliger
geworden voor LHBT'ers

Mijn stad/dorp is veilig voor LHBT'ers

In mijn buurt/wijk zijn de straten veilig voor LHBT'ers

Mee eens Niet mee eens, niet mee oneens Mee oneens Weet niet/geen mening N.v.t.

Openlijke uitingen makkelijker voor vrouwen

Volgens de respondenten is het voor twee vrou-
wen gemakkelijker om hand in hand over straat te 
lopen dan voor twee mannen (afbeelding 8). Zo 
geeft bijna de helft van de LHBT’ers aan dat twee 
vrouwen in hun buurt/wijk hand in hand over straat 
kunnen lopen. Bij twee mannen is dat 28 procent. 
Uit een onderzoek gehouden onder inwoners van 
de gemeente Oss komt eveneens naar voren dat in-
woners meer moeite hebben met zichtbare uitingen 
van homoseksualiteit bij homoseksuele mannen dan 
bij lesbische vrouwen6.

• Jonge LHBT’ers geven vaker aan dat in hun buurt 
of wijk twee mannen (42%) of twee vrouwen 
(58%) hand in hand over straat kunnen lopen.

• Ook de 25-34 jarigen geven meer dan gemid-
deld aan dat twee vrouwen in hun buurt hand in 
hand over straat kunnen lopen (61%). Toch is hun 
mening over mannen die hand in hand lopen is 
niet significant anders dan gemiddeld.

6 Bron: Als ze er maar niet mee te koop lopen. Onderzoek naar het sociaal leefklimaat voor lesbiennes, homoseksuelen,  

 biseksuelen en transgenders in de gemeente Oss (mei 2017).

Naar 
inhoud
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Afbeelding 8. Kunt u aangeven in hoeverre u het 

eens of oneens bent met de volgende stellingen? 

(n=506) 
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21%
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In mijn buurt/wijk kunnen twee mannen
hand in hand over straat lopen

In mijn buurt/wijk kunnen twee
vrouwen hand in hand over straat lopen

Mee eens Niet mee eens, niet mee oneens Mee oneens Weet niet/geen mening N.v.t.

3.3	 Vermijdingsgedrag
Biseksuelen tonen minder vermijdingsgedrag, 

transgenders juist meer

Een op de vijf LHBT’ers geeft aan wel eens plekken 
in hun gemeente te vermijden omdat men zich daar 
als LHBT’er onveilig voelt (21%). Biseksuelen geven 
dit minder vaak aan dan gemiddeld (12%), terwijl 
transgenders dit iets vaker dan gemiddeld lijken 
aan te geven (35%).

Van de plekken die respondenten vermijden, wer-
den vooral genoemd:
• specifieke buurten in het centrum van een ge-

meente en ‘aandachtsbuurten’;
• het centrum of specifieke horecagelegenheden 

(op uitgaansavonden);
• op plekken waar groepen jongeren/personen 

rondhangen (veelal genoemd in combinatie met 
personen met een migratieachtergrond);

• stationsgebied van grote steden, voornamelijk in 
de avond/nacht.
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3.4 Slachtofferschap

Deze paragraaf gaat over negatieve reacties 
en/of ervaringen met geweld die respondenten 
mogelijk hebben meegemaakt vanwege hun 
seksuele oriëntatie of genderidentiteit. De res-
pondenten is een lijst met voorvallen voorge-
legd en gevraagd of men hier als LHBT’er het 
afgelopen jaar slachtoffer van is geworden. 

Helft LHBT’ers afgelopen jaar slachtoffer geweest

Ruim de helft van de respondenten geeft aan dat zij 
het afgelopen jaar van minimaal 1 van de onder-
zochte voorvallen slachtoffer zijn geworden (54%). 
Het meest van discriminerende opmerkingen. 
Hieronder bespreken we de resultaten per voorval. 
De onderwerpen komen aan bod op volgorde van 
‘meeste slachtoffers’.

Vaakst discriminerende opmerkingen
De meeste respondenten (46%) geven aan slachtof-
fer te zijn geweest van discriminerende opmerkin-
gen (zie afbeelding 9). Het meest gebeurt dit tijdens 
het uitgaan (19%) of ergens anders in hun stad of 
dorp (22%). Transgenders geven vaker aan te wor-
den gediscrimineerd (71%). Jonge LHBT’ers hebben 
hier vooral meer last van tijdens het uitgaan (32%).

Respondenten uit de middelgrote en kleine ge-
meenten van Hart voor Brabant ervaren minder 
discriminatie in de eigen buurt/wijk (6%) of ergens 
anders in hun stad/dorp (11%). Dat geldt ook voor 
biseksuelen.

De ondervraagde LHBT’ers ervaren het minst vaak 
discriminerende opmerkingen op school/op het 
werk (10%). Wel wordt het vaker aangegeven door 
respondenten die zichzelf omschrijven als scholier/
student (20%) dan door werkenden (10%).
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Afbeelding 9. Bent u de afgelopen 12 maanden als 

LHBT’er zelf slachtoffer geworden van de volgende 

voorvallen? (n=506)
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Een op de drie is uitgelachen, uitge-
scholden, gepest of getreiterd
Ongeveer een derde van de respondenten geeft 
aan het afgelopen jaar te zijn uitgelachen, uitge-
scholden, gepest of getreiterd. Het meest gebeur-
de dit ergens anders in hun stad/dorp (16%).

• Transgenders geven meer dan LHB’ers aan het 
afgelopen jaar te zijn uitgelachen, uitgescholden, 
gepest of getreiterd (65%).

• Ongeveer 10 procent van de LHBT’ers geeft 
aan uitgelachen of getreiterd te zijn in de eigen 
buurt of wijk. Bij LHBT’ers uit de middelgrote en 
kleine gemeenten van Hart voor Brabant ligt dat 
aandeel duidelijk lager (4%).

• Jonge LHBT’ers (vooral scholieren/studenten) 
geven aan vaker dan gemiddeld hiervan het 
slachtoffer te zijn op school (15%). Zij ervaren het 
ook vaker tijdens het uitgaan (14%).

Transgenders	voelen	zich	meer	ongelijk	
behandeld of buitengesloten
Achttien procent van de respondenten is het afge-
lopen jaar ongelijk behandeld of buitengesloten. 
Transgenders voelen zich vaker ongelijk behandeld 
of buitengesloten dan gemiddeld (41%).

Tabel 4: Waar bent u de 

afgelopen 12 maanden 

als LHBT’er slachtoffer 

geworden van de volgen-

de voorvallen? (n=506)

In mijn  
buurt/wijk

Ergens 
anders in 
mijn stad/

dorp

Op het werk/
op school

Tijdens het 
uitgaan

Ergens 
anders

Discriminerende opmerkingen 15% 22% 10% 19% 9%

Uitgelachten, uitgescholden, gepest e.d. 10% 16% 6% 11% 7%

Ongelijk behandeld of buitengesloten 4% 6% 5% 4% 7%

Bedreiging 5% 5% 1% 4% 5%

Mishandeling 1% 1% 0% 1% 4%

Seksueel geweld 0% 0% 0% 1% 4%

Vernieling van eigendommen 5% 2% 0% 2% 2%
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LHBT’ers vaker slachtoffer van geweld
Geweld is een breed begrip. In ons onderzoek 
onderscheiden we daarom 3 varianten: bedreiging, 
mishandeling en seksueel geweld. Het afgelopen 
jaar is vijftien procent van de respondenten één 
of meer keer slachtoffer geworden van mentaal of 
fysiek geweld. Als we inzoomen op de verschillende 
varianten dan blijkt dat veertien procent van de res-
pondenten is bedreigd, zes procent is mishandeld 
en vijf procent slachtoffer is van seksueel geweld. 

Uit de veiligheidsmonitor (CBS, 2016) blijkt dat ge-
middeld 2,5 procent van de bevolking in het afgelo-
pen jaar is aangevallen, mishandeld of bedreigd. Dit 
is een stuk lager dan de LHBT’ers in ons onderzoek 
aangeven.

Vernieling van eigendommen meest in eigen buurt
Negen procent van de respondenten geeft aan dat 
er het afgelopen jaar spullen van hen zijn vernield. 
Dit komt het vaakst voor in de eigen buurt/wijk. 
LHBT’ers uit de gemeente Tilburg geven het minst 
vaak aan dat zij hier slachtoffer van zijn (1%). Dit 
laatste is een opmerkelijk resultaat. Uit de veilig-
heidsmonitor (CBS, 2016) blijkt dat in Tilburg veer-
tien procent van de inwoners het afgelopen jaar 
slachtoffer is geworden van vernieling. In de regio 
Hart voor Brabant is dit gemiddeld elf procent van 
de inwoners.

Overig slachtofferschap
Ongeveer twintig respondenten geven aan dat zij 
van andere voorvallen slachtoffer zijn. Hierbij wer-
den onder andere genoemd:
• nagekeken;
• nagefloten, sissen;
• (seksueel getinte) opmerkingen;
• bespuugd;
• opgewacht worden door jongeren;
• object naar zich toe gegooid krijgen;
• opgelicht worden door: 
 - heteromannen die zich voordoen als homo 
 - transgenderescorts.

Ook geeft een respondent aan ‘in de kast te blijven’ 
om problemen zoals in deze paragraaf behandeld 
te voorkomen.

Verhuizen vanwege problemen in de buurt
We vroegen ons af of respondenten zijn verhuisd (of 
dit overwegen) vanwege problemen in de buurt met 
betrekking tot hun seksuele oriëntatie of genderi-
dentiteit. Twee respondenten geven aan dat zij afge-
lopen jaar inderdaad door problemen zijn verhuisd. 
Eén persoon is wegens een mishandeling verhuisd 
naar een andere gemeente. Nog eens vijf respon-
denten overwegen te verhuizen door problemen in 
de buurt. Zij voelen zich onveilig en/of niet geaccep-
teerd door hun (oudere/buitenlandse) buren. 
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We vroegen de respondenten of men de 
afgelopen twaalf maanden hulp of ondersteu-
ning heeft ontvangen bij onderwerpen die met 
hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit 
te maken hebben. Aan personen die dit niet 
hebben ontvangen, is gevraagd of men hier wel 
behoefte aan had. 

• In totaal heeft zeventien procent van de respon-
denten voor één of meer van de onderwerpen 
hulp of ondersteuning ontvangen, zoals voor 
psychische problemen, roze ouderschap en/of 
discriminatie.

• Nog eens negentien procent van de responden-
ten had wel behoefte aan hulp of ondersteuning 
bij één of meer van de onderwerpen, maar kreeg 
deze niet.

• Eén op de vijf respondenten had bij twee of 
meer onderwerpen (behoefte aan) hulp of onder-
steuning (21%). Bijvoorbeeld relatief veel mensen 
die eenzaam zijn geven aan ook psychische 
problemen te hebben. 

• Bijna twee derde van de respondenten had 
 nergens hulp bij nodig (64%).

Hieronder worden de resultaten per onderwerp 
besproken. De resultaten per onderwerp staan 
hieronder weergegeven op volgorde van ‘meeste 
behoefte’.

4. Hulp en ondersteuning
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Ja, ik heb hiervoor hulp of ondersteuning ontvangen
Nee, maar ik zou hiervoor wel hulp of ondersteuning willen hebben

Afbeelding 10. Hebt u in de afgelopen  

12 maanden hulp of ondersteuning  

ontvangen bij onderwerpen die met uw 

seksuele oriëntatie of genderidentiteit te 

maken hebben? Zo niet, hebt u behoefte 

aan hulp of ondersteuning? (n=477)
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Psychische problemen 
• Tien procent van de respondenten heeft de af-

gelopen twaalf maanden hulp of ondersteuning 
ontvangen voor psychische problemen, zoals een 
depressie. 

• Nog eens acht procent heeft geen hulp ontvan-
gen, maar had hier wel behoefte aan.

• Transgenders hebben meer dan gemiddeld be-
hoefte aan hulp of ondersteuning (62%, waarvan 
de helft deze ook echt heeft gekregen). 

• Ook jonge LHBT’ers ontvingen meer dan gemid-
deld psychische hulp of ondersteuning (24%). Nog 
eens veertien procent van de jonge LHBT’ers had 
behoefte aan hulp, maar kreeg deze niet.

• De oudere LHBT’ers (55 jaar en ouder) krijgen 
het minst vaak hulp of ondersteuning bij psychi-
sche problemen (3%) Maar zij geven ook aan hier 
geen behoefte aan te hebben (91%).

Eenzaamheid 
• Vier procent van de respondenten heeft de af-

gelopen twaalf maanden hulp of ondersteuning 
ontvangen omdat ze eenzaam zijn. 

• Nog eens elf procent heeft geen hulp ontvan-
gen, maar had hier wel behoefte aan.

• Jonge LHBT’ers ontvingen meer dan gemiddeld 
hulp of ondersteuning vanwege eenzaamheid 
(14%).

• Bij de oudere LHBT’ers is dit minder dan gemid-
deld (1%). 

• Lesbische vrouwen geven meer dan gemiddeld 
aan geen hulp of ondersteuning te ontvangen en 
hier ook geen behoefte aan te hebben (92%).

• Drie kwart van de respondenten die hulp (willen) 
ontvangen in verband met eenzaamheid, geeft 
ook aan hulp te (willen) ontvangen voor psychi-
sche problemen (74%). 

Roze ouderschap / kinderwens 
• Vier procent van de respondenten heeft de af-

gelopen twaalf maanden hulp of ondersteuning 
vanwege ‘roze ouderschap’ en/of een kinder-
wens. 

• Nog eens acht procent ontving geen hulp, maar 
had hier wel behoefte aan.

• Met name LHBT’ers tot 35 jaar ontvingen 
hiervoor hulp, of zouden hiervoor graag hulp of 
ondersteuning ontvangen (27%). 

• Een op de vijf LHBT’ers uit de middelgrote en 
kleine gemeenten van Hart voor Brabant geeft 
aan dat zij hiervoor hulp ontvangen of dat zij hier 
behoefte aan hebben (22%). Dat is meer dan 
in’s-Hertogenbosch (9%) en Tilburg (15%).

Discriminatie,	pesterijen	 
en negatieve bejegening
• Drie procent van de respondenten heeft de af-

gelopen twaalf maanden hulp of ondersteuning 
ontvangen vanwege discriminatie, pesterijen of 
negatief bejegend worden. 

• Nog eens zes procent had wel behoefte aan 
ondersteuning, maar kreeg deze niet.

• Drie procent van de respondenten heeft de af-
gelopen twaalf maanden hulp of ondersteuning 
ontvangen vanwege discriminatie, pesterijen of 
negatief bejegend worden. 

• Nog eens zes procent had wel behoefte aan 
ondersteuning hiervoor, maar kreeg deze niet. 

• Beide percentages zijn relatief laag te noemen 
als je meeweegt dat LHBT’ers zelf aangeven 
juist het meest slachtoffer te zijn geweest van 
discriminerende opmerkingen en pesterijen (zie: 
paragraaf 3.4 afbeelding 9).
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Partnerrelaties 
• Vier procent van de respondenten heeft de af-

gelopen twaalf maanden hulp of ondersteuning 
ontvangen in verband met partnerrelaties. 

• Nog eens vier procent ontving geen hulp, maar 
had hier wel behoefte aan.

• Transgenders geven meer dan gemiddeld aan 
dat zij hulp of ondersteuning ontvangen in ver-
band met partnerrelaties, of dat zij hier behoefte 
aan hebben (31%).

• Ook jonge LHBT’ers tot 25 jaar hebben meer 
behoefte aan hulp i.v.m. partnerrelaties (19%).

• Relatief veel respondenten die hulp (willen) ont-
vangen in verband met partnerrelaties, geeft ook 
aan hulp te (willen) ontvangen voor eenzaamheid 
en psychische problemen. 

Identiteit en zelfacceptatie 
• Vier procent van de respondenten heeft de af-

gelopen twaalf maanden hulp of ondersteuning 
ontvangen in verband met identiteit of zelfaccep-
tatie (LHBT’er zijn).

• Nog eens drie procent had wel behoefte aan 
ondersteuning, maar kreeg deze niet.

• Transgenders geven meer dan gemiddeld aan 
dat zij hulp of ondersteuning ontvangen of willen 
ontvangen in verband met identiteit en zelfac-
ceptatie (44%).

• Ook jonge LHBT’ers willen of krijgen vaker hulp 
op dit gebied (22%).

• Relatief veel respondenten die hulp (willen) ont-
vangen in verband met identiteit en zelfaccepta-
tie, geeft ook aan hulp te (willen) ontvangen voor 
psychische problemen. 

Coming out en openheid 
• In de afgelopen twaalf maanden ontving drie pro-

cent van de respondenten hulp of ondersteuning 
in verband met hun coming out en openheid.

• Nog eens vier procent had behoefte aan onder-
steuning hierbij, maar kreeg deze niet.

• Vooral biseksuele respondenten geven meer dan 
gemiddeld aan dat zij behoefte aan hulp of on-
dersteuning hebben, maar dit niet kregen (13%).

‘Botsingen’ 
We vroegen de respondenten naar de (behoefte 
aan) hulp of ondersteuning bij:
1. botsingen met familieleden;
2. botsingen met mensen uit hun omgeving; 
3. of botsingen tussen hun geaardheid en de eigen 

overtuigingen.

Op al deze drie punten geven respondenten aan 
hier het afgelopen jaar de minste hulp of onder-
steuning voor (nodig) te hebben (gehad). 
• Op alle drie de onderwerpen ontving twee pro-

cent van de respondenten hier hulp of onder-
steuning voor. 

• Nog eens drie procent had wel behoefte aan 
ondersteuning, maar kreeg deze niet.

• Transgenders hebben bij botsing met familiele-
den vaker dan gemiddeld behoefte aan hulp of 
ondersteuning (25%).

Een op de drie LHBT’ers heeft behoefte 
aan een plek om ervaringen te delen
We vroegen de respondenten of zij behoefte 
hebben aan een plek of voorziening waar men met 
andere LHBT’ers kan praten en/of ervaringen kan 
uitwisselen. Een derde van de respondenten heeft 
hier behoefte aan. De overige respondenten niet 
(44%) of weten het niet (22%). Jonge LHBT’ers 
(52%) en transgenders (53%) hebben hier meer 
behoefte aan dan gemiddeld (34%).
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5. Ondersteuning en facilitering

Afbeelding 11. Hoe belangrijk vindt u het dat... 

(n=506)

Hoe belangrijk vinden LHBT’ers het dat de lo-
kale politiek aandacht besteedt aan de thema’s 
seksuele- en genderdiversiteit? En welke zaken 
moet de gemeente ondersteunen/faciliteren 
in verband met de zichtbaarheid en acceptatie 
van LHBT’ers? Dit hoofdstuk gaat in op hoe 
belangrijk LHBT’ers dergelijke ondersteuning 
en facilitering vinden. 

Bijna alle respondenten (95%) vinden het belangrijk 
dat de lokale politiek aandacht besteedt aan de 
thema’s seksuele diversiteit en genderdiversiteit. 
Twee procent vindt dit onbelangrijk. 

73%

80%

95%

15%

11%

3%

11%

8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

...er evenementen georganiseerd worden zoals Roze
Zaterdag

...een gemeente regenboogstad is

...de lokale politiek aandacht besteedt aan de thema's
seksuele diversiteit en genderdiversiteit

Belangrijk Niet belangrijk, niet onbelangrijk Onbelangrijk Weet niet/geen mening
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Regenboogsteden
Nederland telt 45 regenboogsteden, waaronder 
’s-Hertogenbosch, Oss en Tilburg. Deze gemeen-
ten zetten zich in om de acceptatie van lesbische 
vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en 
transgenders te verbeteren. Dit doen zij samen met 
het COC, antidiscriminatiebureaus en GGD’en. 

LHBT’ers vinden regenboogsteden belangrijk

Tachtig procent van de respondenten vindt het 
belangrijk dat een gemeente regenboogstad is. 
Lesbische vrouwen (89%) en transgenders (94%) 
vinden dit belangrijker dan homoseksuele mannen 
(77%) en biseksuelen (73%). Gemiddeld acht pro-
cent vindt dit onbelangrijk.

Roze Zaterdag
Roze Zaterdag is een jaarlijks georganiseerde 
thema- en feestdag en heeft naast ontmoeting, 
feestelijkheid en zichtbaarheid ook een emanci-
patoir, demonstratief en politiek karakter. Roze 
Zaterdag vindt elk jaar in een andere stad plaats. 
Op 24 juni 2017 organiseerden ’s-Hertogenbosch 
en Oss Roze Zaterdag. Bijna drie kwart van de res-
pondenten vindt het belangrijk dat er evenementen 
als Roze Zaterdag georganiseerd worden. Lesbische 
vrouwen vinden dit vaker belangrijk dan gemiddeld 
(85%). Daarentegen vinden biseksuelen en 25-34 
jarige LHBT’ers het verhoudingsgewijs minder vaak 
belangrijk (beide 60%). 

Evenementen zijn nodig voor de zichtbaarheid 

en acceptatie van LHBT’ers

Vier op de vijf LHBT’ers vinden het belangrijk dat 
hun gemeente evenementen organiseert ten be-
hoeve van de zichtbaarheid en acceptatie van LHBT 
(zie afbeelding 12). Ook dit wordt verhoudingsge-
wijs minder belangrijk gevonden door biseksuelen 
en 25-34 jarige LHBT’ers (beide 66%). Gemiddeld 
zeven procent van de LHBT’ers vindt het onbelang-
rijk dat de gemeente zich hiermee bezig houdt.

76%

79%

90%

92%

98%

15%

13%

7%

5%

8%

7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

De regenboogvlag hijsen op Nationale Coming Out dag

Het organiseren van evenementen ten behoeve van
zichtbaarheid en acceptatie van LHBT

Aandacht voor seksuele en genderdiversiteit bij
sportverenigingen

Aandacht voor seksuele en genderdiversiteit bij
zorginstellingen

Aandacht voor seksuele en genderdiversiteit in het
onderwijs

Belangrijk Niet belangrijk, niet onbelangrijk Onbelangrijk Weet niet/geen mening

Afbeelding 12. Hoe belangrijk vindt u het dat  

uw gemeente de volgende zaken ondersteunt/ 

faciliteert? (n=506)
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Aandacht voor seksuele en 
genderdiversiteit
Een overgrote meerderheid van de respondenten 
vindt het belangrijk dat hun gemeente aandacht 
geeft aan seksuele en genderdiversiteit in het 
onderwijs (98%), bij zorginstellingen (92%) en bij 
sportverenigingen (90%). Een enkeling vindt dit niet 
belangrijk. Biseksuelen en jonge LHBT’ers  vinden 
de aandacht voor diversiteit bij sportverenigingen 
naar verhouding minder belangrijk (respectievelijk 
79% en 77%).

Hijsen	regenboogvlag	op	Nationale	 
Coming Out dag
Drie kwart van de respondenten vindt het belang-
rijk dat de regenboogvlag wordt gehesen op de 
Nationale Coming Out dag. Acht procent vindt dit 
onbelangrijk. De overige respondenten antwoorden 
neutraal of weten het niet.

Bevorderen LHBT-acceptatie door  
gemeenten
Wat kan de gemeente het beste doen om de 
acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele 
mannen, biseksuelen en transgenders te bevorde-
ren? Op die vraag antwoorden de respondenten 
met diverse tips en adviezen. Hieronder volgt een 
samenvatting. Veel genoemd zijn meer zichtbaar-
heid, voorlichting en aandacht voor LHBT. 

Meer en betere voorlichting

Bij het verbeteren van de aandacht voor LHBT’ers 
kunnen gemeenten denken aan:
• (meer) voorlichting op scholen;
• voorlichting aan ‘nieuwe Nederlanders’, religieu-

zen, en hulpverleners;
• bijeenkomsten/groepsgesprekken in aandachts-

buurten, sportverenigingen, en buurthuizen. 
Eventueel kunnen (bekende) sleutelfiguren daarbij 
een rol spelen. 

Ook kan (extra) aandacht besteedt worden in (loka-
le) media, maar ook fysiek door bijvoorbeeld:
• hijsen van de regenboogvlag; 
• aanleggen van regenboogpaden; 
• plaatsen van een homostandbeeld. 

Verder zou de gemeente meer aan de zichtbaar-
heid aan LHBT’ers kunnen geven, door in eigen 
publicaties ook foto’s van LHBT-koppels te plaatsen. 
“Probeer vooral de stereotypen weg te nemen, 

zoals alle homo’s zijn verwijfd en alle lesbiennes 

man-vrouwen.”

Wel aandacht, maar doe het met mate

Er zijn ook respondenten die aangeven dat het 
goed is dat er aandacht is, maar dat dit niet teveel 
moet worden. Er moet gestopt worden met de 
hokjesmentaliteit. “Accepteren als normale mensen. 

Dit behoeft geen extra aandacht. Er wordt toch ook 

geen aandacht besteedt aan hetero’s?”

Harder optreden tegen discriminatie van LHBT’ers

Wat verder door veel respondenten genoemd is, 
is het (harder) optreden tegen discriminatie en 
onveiligheid. Hier moet sneller, beter en directer 
tegen opgetreden worden. Gemeenten en politie 
moeten hierin kordaat optreden. Het melden van 
problemen moet laagdrempeliger worden. Verder 
zijn er respondenten die behoefte hebben aan een 
‘roze in blauw’.
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Meer ‘plek’ voor LHBT’ers

Ook zijn er respondenten die (meer) behoefte 
hebben aan LHBT-ontmoetingsgelegenheden/ uit-
gaansgelegenheden/evenementen. Met name het 
‘ontmoeten’ is belangrijk, zodat ervaringen kunnen 
worden uitgewisseld en men nieuwe mensen kan 
ontmoeten. Ook dient er steun en voorlichting te 
zijn voor nog “in de kast” LHBT’ers. 
De behoefte aan een plek om ervaringen te delen 
kwam ook al in het vorige hoofdstuk naar voren. 
Eén derde van de respondenten blijkt behoefte te 
hebben aan een plek of voorziening waar men met 
andere LHBT’ers kan praten en/of ervaringen kan 
uitwisselen (zie hoofdstuk 4).

Tien à vijftien respondenten hebben directe verbe-
terpunten/aandachtspunten voor gemeenten zelf. 
Een aantal respondenten geeft aan dat ze niet wis-
ten dat hun gemeente regenboogstad is. Zij willen 
dat hun gemeente dit zichtbaarder uitdraagt. Daar-
naast kunnen initiatieven uit de grotere gemeenten 
ook toegepast worden op kleinere kernen; “daar zit 
vaak nog veel verborgen leed”. Maar ook:
• Ga er bij een gemeente niet vanuit dat er bij 

een relatie sprake is van iemand van een ander 
geslacht. Ook geven verschillende respondenten 
aan dat er problemen waren bij geboorteaan-
gifte met ouders van hetzelfde geslacht, of het 
ophalen van het paspoort van hun kind dat de 
achternaam van de partner draagt. De adminis-
tratieve kant van gemeenten is hier volgens hen 
nog onvoldoende op ingericht. 

• Schrap genderregistratie waar dit mogelijk is. 
Train ambtenaren op het vlak van genderiden-
titeitvormen. Hierbij kan de gemeente zelf het 
goede voorbeeld geven, door bijvoorbeeld het 
opnemen van de categorieën ‘anders’ of ‘non-
binair’ in enquêtes. Let als ambtenaar op je taal-
gebruik: “hoe je mensen aanspreekt informeert 
naar privéomstandigheden. Net zo vanzelfspre-
kend benoemen als heteroseksualiteit. Diversiteit 
is de norm”. Hier kan meer aandacht aan worden 
besteedt, zoals aan de balie, bij briefwisselingen 
en op internet. 

• Besteedt ook aandacht aan LHBT in het perso-
neelsbeleid: wat is de visie van een gemeente in 
relatie tot LHBT?

Voor alle antwoorden zie bijlage B.
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6. Belangenorganisaties

Afbeelding 13. Hebt u (voor deze enquête) wel 

eens gehoord van...? (n=506)

Afbeelding 14. Hoe belangrijk vindt u het dat deze 

organisaties er zijn? (n=506)

Hoe bekend zijn LHBT’ers met organisaties die 
voor hun belangen opkomen? En hoe belang-
rijk vinden zij het dat deze organisaties er zijn? 
Dit wordt in dit hoofdstuk onderzocht voor de 
belangenorganisatie COC  en het antidiscrimi-
natiebureau RADAR.

COC
Het COC komt op voor de belangen van lesbien-
nes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en 
mensen met een intersekseconditie (LHBTI’s). Het 
COC zet zich in voor gelijke rechten, emancipatie 
en sociale acceptatie van LHBTI’s. 92 procent van 
de respondenten heeft wel eens gehoord van het 
COC; 44 procent is goed op de hoogte van de 
doelen van het COC, 35 procent is enigszins op de 
hoogte van de doelen van het COC en 13 procent 
heeft wel gehoord van het COC, maar kent hun 
doelen niet. Biseksuelen (23%) en LHBT’ers tot 
25 jaar (29%) hebben vaker dan gemiddeld niet 
gehoord van het COC; homoseksuelen (97%) en 
LHBT’ers van 35 jaar en ouder (99%) zijn vaker dan 
gemiddeld wel bekend met het COC.

Het COC heeft in het hele land regionale verenigin-
gen. Bijvoorbeeld ‘COC Tilburg, Breda en omge-
ving’ en ‘COC NoordoostBrabant’ voor ’s-Herto-
genbosch, Oss en omgeving. Ruim driekwart van de 
respondenten wist van het bestaan van regionale 
verenigingen van het COC (78%). Homoseksuelen 
(85%), transgenders (88%) en LHBT’ers van 35 jaar 
en ouder (91%) zijn vaker dan gemiddeld bekend 
met de regionale verenigingen van het COC. Bisek-
suelen (56%) en LHBT’ers jonger dan 35 jaar (55%) 
zijn hier minder vaak bekend mee.

91 procent van de respondenten vindt het belang-
rijk dat de organisatie COC er is.

11%

44%

15%

35%

17%

13%

57%

8%
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RADAR

COC

Ja, en ik ben goed op de hoogte van de doelen Ja, en ik ben enigszins op de hoogte van de doelen
Ja, maar ik ken de doelen niet Nee

79%

91%
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13%

3%
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RADAR

COC

Belangrijk Niet belangrijk, niet onbelangrijk Onbelangrijk Weet niet/geen mening
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RADAR
RADAR is een bureau voor gelijke behandeling en 
tegen discriminatie. Bij RADAR kan men klachten 
over discriminatie melden, zoals discriminatie met 
betrekking tot seksuele oriëntatie of genderidentiteit. 
43 procent van de respondenten heeft wel eens ge-
hoord van RADAR; 11 procent is goed op de hoogte 
van de doelen van RADAR, 15 procent is enigszins op 
de hoogte van de doelen van RADAR en 17 procent 
heeft wel gehoord van RADAR, maar kent hun doelen 
niet. Jongeren tot 25 jaar hebben vaker dan gemid-
deld niet gehoord van RADAR (71%).

Ondanks dat een meerderheid van de respon-
denten niet heeft gehoord van RADAR, vindt 79 
procent van de respondenten het belangrijk dat er 
een organisatie als RADAR is. Eén procent vindt het 
onbelangrijk en de overige respondenten zijn neu-
traal of heeft hier geen mening over. LHBT’ers van 
55 jaar en ouder vinden het vaker dan gemiddeld 
belangrijk dat RADAR er is (87%).
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Algemene vragen
Deze vragenlijst richt zich specifiek op Lesbiennes, Homoseksuelen, Biseksuelen en Transgenders (kortweg:  

LHBT-ers). Voordat u verder gaat met deze vragenlijst willen we daarom graag het volgende van u weten:

1. Bent u ...?

□	 Vrouw

□	 Man

□	 Anders, namelijk 

(bijvoorbeeld transvrouw, transman, intersekse)

2. Tot wie voelt u zich in het algemeen (seksueel) aangetrokken?

□	 Alleen of vooral tot mannen

□	 Zowel tot mannen als tot vrouwen

□	 Alleen of vooral tot vrouwen

□	 Weet niet / anders

□	 Geen antwoord

Alle volgende vragen hebben betrekking op uw seksuele oriëntatie (dat u Lesbienne, Homoseksueel en/of 

Biseksueel bent) en/of uw genderidentiteit (dat u bijvoorbeeld Transvrouw, transman of intersekse bent).  

 

Zo stellen we bijvoorbeeld vragen over uw openheid, de acceptatie door uw omgeving en uw veiligheid als 

LHBT-er. Ook stellen we vragen over hulp en aandacht voor LHBT-ers in het algemeen.

Openheid en acceptatie

3. Hoe open bent u in het algemeen over uw seksuele oriëntatie en/of genderidentiteit?

U kunt hiervoor een rapportcijfer geven van 1 tot en met 10 (1=volledig gesloten; 10=volledig open)

4. Kunt u met een rapportcijfer aangeven in welke mate u als LHBT’er geaccepteerd wordt:

U kunt hiervoor een rapportcijfer geven van 1 tot en met 10 (1=weinig acceptatie; 10=veel acceptatie)

a) Door mijn ouders     o n.v.t.

b) Door broers/zussen    o n.v.t.

c) Door vrienden     o n.v.t.

d) Door collega’s / klasgenoten   o n.v.t.

e) Op mijn sportvereniging/sportschool  o n.v.t.

f) Tijdens het uitgaan    o n.v.t.

g) In mijn buurt / wijk    o n.v.t.

h) In mijn stad / dorp    o n.v.t.

Bijlage A: Vragenlijst

 1

 2

 3

 4
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2. Kunt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met de volgende stellingen?

Helemaal 
mee eens

Mee 
eens

Niet mee 
eens, 

niet mee 
oneens

Mee 
oneens

Helemaal 
mee 

oneens

Weet 
niet/ 
geen 

mening

n.v.t.

Ik denk bijna nooit na over het feit 
dat ik lesbisch/homo/bi/transgender 
ben

o o o o o o o

Ik zorg ervoor dat ik in het openbaar 
niet te veel opval als LHBT’er

o o o o o o o

Ik loop op straat hand in hand met 
mijn partner

o o o o o o o

Ik zoen met mijn partner in het 
openbaar

o o o o o o o

Veiligheidsbeleving

3. Hoe vaak voelt u zich als LHBT’er onveilig op de volgende plekken in uw gemeente?
Als u nooit komt op de genoemde plekken kunt u aangeven dat die vraag niet op u van toepassing is.

Vaak Soms Zelden Nooit Weet 
niet/ 
geen 

mening

n.v.t.

In mijn buurt / wijk o o o o o o

In mijn stad / dorp o o o o o o

In het centrum van mijn gemeente o o o o o o

Op plekken waar groepen jongeren rondhangen o o o o o o

In het winkelgebied/winkelcentrum o o o o o o

In horecagelegenheden o o o o o o

In het openbaar vervoer o o o o o o

Bij openbaar toiletbezoek o o o o o o

Op het werk / op school o o o o o o

4. Vermijdt u wel eens plekken in uw gemeente omdat u zich daar als LHBT’er onveilig voelt? 
□	 Nee
□	 Ja, namelijk:

(wilt u de locatie duidelijk beschrijven, bijvoorbeeld door de straatnaam te noteren)

5. Kunt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met de volgende stellingen over de veiligheid van  
lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders?

Helemaal 
mee eens

Mee 
eens

Niet mee 
eens, 

niet mee 
oneens

Mee 
oneens

Helemaal 
mee 

oneens

Weet 
niet/ 
geen 

mening

n.v.t.

Mijn stad / dorp is veilig voor LHBT’s o o o o o o o

Mijn stad / dorp is de afgelopen vijf 
jaar onveiliger geworden voor LHBT’s

o o o o o o o

In mijn buurt / wijk kunnen twee 
mannen hand in hand over straat 
lopen

o o o o o o o

In mijn buurt / wijk kunnen twee 
vrouwen hand in hand over straat 
lopen

o o o o o o o

In mijn buurt / wijk zijn de straten 
veilig voor LHBT’s

o o o o o o o

 5

 6

 7

 8
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Slachtofferschap

De volgende vragen gaan over negatieve reacties en/of ervaringen met geweld die u mogelijk heeft gehad  
vanwege uw seksuele oriëntatie en/of genderidentiteit.

2. Bent u in de afgelopen 12 maanden als LHBT’er zelf slachtoffer geworden van de volgende voorvallen?  
En waar gebeurde dit?
Meerdere antwoorden mogelijk

In mijn 
buurt / 

wijk

Ergens 
anders in 
mijn stad 

/ dorp

Op het 
werk / op 

school

Tijdens 
het 

uitgaan

Ergens 
anders

Discriminerende opmerkingen o o o o o

Uitgelachen, uitgescholden, gepest of 
getreiterd

o o o o o

Ongelijk behandeld of buitengesloten o o o o o

Bedreiging o o o o o

Mishandeling o o o o o

Seksueel geweld o o o o o

Vernieling van eigendommen o o o o o

Anders, namelijk................................................. o o o o o

3. Bent u in de afgelopen 12 maanden verhuisd vanwege problemen in uw buurt over uw seksuele oriëntatie  
en/of genderidentiteit? Of overweegt u te verhuizen vanwege problemen in uw buurt over uw seksuele  
oriëntatie en/of genderidentiteit? 
□	 Ja, ik ben verhuisd vanwege problemen in mijn buurt
□	 Ja, ik overweeg te verhuizen vanwege problemen in mijn buurt  > ga naar vraag 12
□	 Nee         > ga naar vraag 13

4. Wilt u aangeven vanwege welke problemen u bent verhuisd? 
En bent u naar een andere buurt/gemeente verhuisd?

> ga naar vraag 13

5. Wilt u aangeven vanwege welke problemen u overweegt te verhuizen? 
En overweegt u naar een andere buurt/gemeente te verhuizen?

 9

 10

 11

 12
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Hulp en ondersteuning

2. Hebt u in de afgelopen 12 maanden hulp of ondersteuning ontvangen bij onderwerpen die met uw seksuele 
oriëntatie en/of genderidentiteit te maken hebben? Zo niet, hebt u behoefte aan hulp of ondersteuning?

Ja, ik heb 
hiervoor hulp of 
ondersteuning 

ontvangen

Nee, maar ik zou 
hiervoor wel hulp 
of ondersteuning  

willen hebben

Nee, en ik heb ook 
geen behoefte 

aan hulp of 
ondersteuning

Identiteit en zelfacceptatie (LHBT’er zijn) o o o

Coming out en openheid o o o

Discriminatie, pesterijen, negatief bejegend worden o o o

Botsing met familieleden o o o

Botsing met mensen uit mijn omgeving o o o

Botsing tussen mijn geaardheid en mijn eigen 
overtuigingen over mijn cultuur of religie

o o o

Partnerrelaties o o o

Roze ouderschap / kinderwens o o o

Eenzaamheid o o o

Psychische problemen (bijv. depressie) o o o

Anders, namelijk.... o o o

3. Hebt u behoefte aan een plek of voorziening waar u met andere LHBT’s kan praten en/of ervaringen kunt 
uitwisselen? 
□	 Ja
□	 Nee
□	 Weet niet

Ondersteuning en facilitering

Regenboogsteden
Nederland telt 42 regenboogsteden, waaronder ’s-Hertogenbosch, Oss en Tilburg. Deze gemeenten zetten zich in om 
de acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders te verbeteren. Dit doen zij 
samen met COC, anti-discriminatie bureaus en GGD-en. 

Roze Zaterdag
Roze Zaterdag is een jaarlijks georganiseerde thema- en feestdag en heeft naast ontmoeting, feestelijkheid en 
zichtbaarheid ook een emancipatoir, demonstratief en politiek karakter. Roze Zaterdag vindt elk jaar in een andere stad 
plaats. Op 24 juni 2017 organiseren ’s-Hertogenbosch en Oss Roze Zaterdag.

4. Hoe belangrijk vindt u het dat ...?

Heel 
belangrijk

Belangrijk Niet 
belangrijk,  

niet 
onbelangrijk

Onbelangrijk Heel 
onbelangrijk

Weet 
niet/ geen 

mening

... een gemeente regenboogstad is o o o o o o

... de lokale politiek aandacht 
besteedt aan de thema’s seksuele 
diversiteit  en genderdiversiteit

o o o o o o

... er evenementen georganiseerd 
worden zoals Roze Zaterdag 

o o o o o o

 13
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2. Hoe belangrijk vindt u het dat uw gemeente de volgende zaken ondersteunt/faciliteert?
Heel 

belangrijk
Belangrijk Niet   

belangrijk,    
niet 

onbelangrijk

  
Onbelangrijk

Heel 
onbelangrijk

Weet 
niet/ 
geen 

mening
De regenboogvlag hijsen op 
Nationale Coming Out dag

o o o o o o

Aandacht voor seksuele en 
gender diversiteit in het 
onderwijs

o o o o o o

Aandacht voor seksuele 
en gender diversiteit bij 
sportverenigingen

o o o o o o

Aandacht voor seksuele 
en gender diversiteit bij 
zorginstellingen

o o o o o o

Het organiseren van 
evenementen ten behoeve 
van zichtbaarheid en 
acceptatie van LHBT

o o o o o o

3. Wat kan uw gemeente het beste doen om de acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, 
biseksuelen en transgenders te bevorderen? 
              
              
        

Belangenorganisaties

Het COC is een Nederlandse belangenorganisatie voor homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen en 
transgenders.

4. Hebt u (voor deze enquête) al eens gehoord van het COC?
□	 Ja, en ik ben goed op de hoogte van de doelen van COC
□	 Ja, en ik ben enigszins op de hoogte van de doelen van COC
□	 Ja, maar ik ken de doelen van COC niet
□	 Nee  > ga naar vraag 20

Het COC heeft in het hele land regionale verenigingen. Bijvoorbeeld ‘COC Tilburg, Breda en omgeving’ en ‘COC 
NoordoostBrabant’ voor ’s-Hertogenbosch, Oss en omgeving. 

5. Wist u van het bestaan van de regionale verenigingen van het  COC?
□	 Ja
□	 Nee

RADAR is een bureau voor gelijke behandeling en tegen discriminatie. Bij RADAR kan men klachten over discriminatie 
melden, zoals discriminatie over uw seksuele oriëntatie of genderidentiteit. 

6. Hebt u (voor deze enquête) al eens gehoord van RADAR?
□	 Ja, en ik ben goed op de hoogte van de diensten van RADAR
□	 Ja, en ik ben enigszins op de hoogte van de diensten van RADAR
□	 Ja, maar ik ben niet op de hoogte van de diensten van RADAR
□	 Nee

 16
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2. Hoe belangrijk vindt u het dat deze organisaties er zijn?

Heel 
belangrijk

Belangrijk Niet   
belangrijk,    

niet 
onbelangrijk

Onbelangrijk Heel 
onbelangrijk

Weet 
niet/ geen 

mening

COC o o o o o o

RADAR o o o o o o

Algemene vragen

Tot slot stellen we u nog een aantal vragen over uw persoonlijke situatie. 

3. Hoe oud bent u?

4. Welke omschrijving past het beste bij u?
□	 Scholier of studerende
□	 Werkende met betaald werk / zelfstandige
□	 Werkloos
□	 Arbeidsongeschikt
□	 Gepensioneerde
□	 Ik doe thuis het huishouden
□	 Vrijwilliger
□	 Geen van deze

5. In welke gemeente woont u?
□	 ’s-Hertogenbosch 
□	 Bernheze
□	 Boxtel
□	 Haaren
□	 Heusden
□	 Landerd
□	 Oss
□	 Sint Anthonis
□	 Sint-Michielsgestel
□	 Tilburg
□	 Vught
□	 Anders, namelijk:

6. Wat is uw postcode?
U hoeft alleen de eerste vier cijfers van uw postcode te noteren. 

Hebt u nog opmerkingen naar aanleiding van deze vragenlijst?

 21
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Bijlage B: Open antwoorden  
‘inzet gemeente’
Wat kan uw gemeente het beste doen 
om de acceptatie van lesbische vrou-
wen, homoseksuele mannen, biseksue-
len en transgenders te bevorderen.
• 1) Ophouden met dit soort onderzoeken; de 

helft van de vragen gaat uit van/over stereotiep 
gedrag; als flikker ben je anders, DUS moet je 
wel opvallen, DUS moet je wel gediscrimineerd 
worden. 2) Flikkers en lesbo’s zijn gewoon 
mensen, zodra ze dat zelf snappen, hebben ze 
misschien ook geen behoefte meer aan aller-
lei opvallende activiteiten: een gay-parade is 
anti-homo, niet pro-homo.

• 1) Zichtbaar zijn / zichtbaar blijven. 2) Stelling 
nemen , zich uitspreken. 3) Discriminatie aan-
pakken, niet tolereren maar handhaven

• Aan de wieg beginnen bij inwoners van de 
gemeente, zodat het normaal wordt. Dus vooral 
voorlichting aan basis en middelbare scholen en 
vooral ook leraren opleiden. Het is aan de leraar 
niet perse om voorlichting te geven, maar het 
juist normaal te laten zijn en wekelijks op een 
manier de revue te laten passeren.

• Aandacht
• Aandacht aan besteden in de media, met de 

nadruk op normaliseren en laten zien dat homo-
seksualiteit heel gewoon is.

• Aandacht besteden in de lokale media zoals TV, 
website, Facebook en in lokale kranten

• Aandacht en voorlichting geven aan andere 
groepen

• Aandacht geven aan de zaken van vraag 14
• Aandacht geven aan, zodat op zeker moment 

het echt helemaal maar dan ook helemaal niet 
meer uitmaakt wat je geaardheid is. Scholing, 
acceptatie, ruimte maken, begrip bevorderen, 
een platform bieden

• Aandacht hiervoor, stimuleren communicatie 
hierover in alle vlakken van het leven. Werk, 
vrije tijd, onderwijs, cultuur.

• Aandacht in onderwijs, sportverenigingen en 
buurthuizen. 

• Aansprekende (positieve) voorbeelden uitver-
groten, positieve rolmodellen, mn. die zichzelf 
en de gemeenschap niet wegzetten als gimmick 
of stereotypering. Verder kun je waarden en 
normen niet opdringen aan mensen die vanuit 
opvoeding/cultuur andere waarden toekennen 
aan andere sexuele geaaardheden etc. Het 
heeft met tolerantie in de breedste zin van het 
woord te maken. Voorlichting op scholen en 
via vooraanstaande sleutelpersonen in gesloten 
gemeenschappen. Laat de ander in zijn waar-
de maar dring een ander ook niks op. Als men 
maar met zn poten van anderen afblijft. Wat mij 
betreft verplicht onderdeel van (Islamitische) 
scholen. En (strafrechtelijk en anderszins) hard 
optreden tegen zij die vrijheden en tolerantie 
jegens elkaar dwarsbomen, aanhitsen of willen 
beperken.

• Accepteren als normale mensen  dit behoeft 
geen aandacht. Er wordt toch ook geen aan-
dacht besteed aan hetero’s.

• Achterstandswijken in het bijzonder betrekken. 
Misschien door bewoners uit te nodigen voor 
toespraken in buurthuizen of zoiets.

• Activiteiten stimuleren zoals gespreksgroepen, 
bijeenkomsten e.d.

• Aktie ondernemen daar waar gediscrimineerd 
wordt

• Alle diversiteit zien al een verrijking van de 
gemeente zien en niet als een probleem benoe-
men

• Alle doelgroepen informeren over LHBT’ers. 
Laten weten dat zij deel uitmaken van onze 
samenleving. Vooral bij mensen van buitenland-
se komaf heerst er nog veel onbekendheid over 
deze doelgroep.

• Als ze het in het onderwijs (basis en middelbaar) 
als normaal behandelen vinden kinderen het 
normaal en daarbij begint het. Dus voorlichting 
niet specifiek hierover, maar algemene voorlich-
ting en laten zien dat het gewoon normaal is.

• Bedrijven die discrimineren straffen
• Begin met voorlichting op de basisscholen.  

Bij mijn kinderen is dit onderwerp destijds  
niet besproken.
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• Beginnen bij de eigen gemeente. Bij ieder 
telefoontje wordt er vanuit gegaan dat ik in 
een relatie met een man ben en onze dochter 
een vader en moeder heeft. De aangifte en het 
aanvragen van een paspoort was niet gekijk-
waardig. De aangifte was zeer behulpzaam 
maar de PowerPoint van hoe om de aangifte te 
verwerken bij 2 moeders werd erbij gebruikt. 
Het paspoort werd een hele discussie en verant-
woording waar de vader was en waarom mijn 
vrouw een andere achternaam had dan onze 
dochter. Dat was heel erg kwetsend en had-
den we niet verwacht bij onze gemeente.  De 
meeste vervelende reacties komen van jongeren 
met een marrokaans uiterlijk het lijkt er op dat 
er mbt voorlichting en acceptatie geinvesteerd 
mag worden in die doelgroep.

• Beginnen met voorlichtingen op scholen. 
Meerdere Roze evenementen organiseren. Net 
als Tilburg kijken naar een platform als Roze 
werkvloer etc.

• Beleid, aandacht, evenementen
• Bespreekbaar in onderwijs en duidelijke infor-

matie op website
• Beter voorlichten in het onderwijs, maar er ook 

niet te veel een ‘ding’ van maken.
• Bij de aangifte van je kinderen kun je ze niet 

als moeder aangeven. Mijn partner moest onze 
kinderen aangeven als 3e persoon en niet als 
ouder. Dat vind ik raar en niet fijn  voor zo’n 
moment. De administratie van zo’n belangrijk 
gemeentelijk orgaan is dus niet in gericht op 
lesbiennes. Erg jammer.

• Bij de jeugd al beginnen met acceptatie.
• Bij de nieuwe medelanders is de acceptatie het 

minst!
• Bij melding van discrimminatie en bedreiging 

omwille van seksuele geaardheid sneller beter 
en directer optreden van de wijkagent(politie).

• Bij problemen de drempel zo laagdrempelig 
houden zodat mensen ook een klacht of proble-
men durven te melden, zoals de roze politie.

• Blijven voorlichten op scholen en jongerencen-
tra. Geweld tov LHTB zwaar bestraffen

• Breed uitdragen dat de overheid achter LHBT-
ers staat en waar nodig beschermt.

• Communiceren en belangenverenigingen on-
dersteunen. Zero tolerance  t.a.v. Geweld tegen 
LBHT

• Consequent open en duidelijk blijven.
• Dagen als Roze Zaterdag organiseren. Verder 

kan de gemeente weinig doen.

• Dat het normaal is dat er LHTB ‘ers zijn.
• Dat vind ik eenastige vraag. In publicaties met 

afbeeldingen over relaties ook homoseksuele 
koppels laten zien. Onderwerp goed vindbaar 
maken online en fysiek.

• Dat vind ik heel lastig te beantwoorden. Maar 
het begin is in het onderwijs en opvoeding 
daarbij. Het zijn namelijk vooral volwassen 
mannen die er moeite mee hebben of vanwe-
ge geloofsovertuiging. Zo woon ik in een wijk 
waar veel bewoners Islamitisch zijn. Misschien 
voorlichting in buurtwijken voor volwassen en 
acceptatie en respect voor mensen die ‘anders’ 
zijn.

• De allochtonen vertellen dat het in Nederland 
geen taboe is!!!!!!!!

• De bevolking er van bewust maken dat een 
persoon geboren word als homo, lesbisch of bi 
etc. en dat je niet even een knop kan omzetten 
zodat je hetero bent. Dat bepaalde geloven 
achterhaald zijn met betrekking tot homoseksu-
aliteit en transgenders etc, tijden zijn veranderd.

• De diversiteit bevorderen. Specifieke informatie 
geven aan mensen van een andere cultuur, of 
die uit andere gebieden komen waar dit niet 
of nauwelijks geaccepteerd is. Meer informatie 
geven aan middelbare scholieren en mbo stu-
denten. Opvangplekken, ontmoetingsplekken 
voor LHBT-ers, zodat deze ervaringen kunnen 
uitwisselen en dat mensen die er moeite mee 
hebben om uit de kast te komen kunnen wor-
den ondersteund.

• De groepen zichtbaar te laten zijn en ondersteu-
nen.

• De idiote heteroseksuele gedachte dat elke 
homoman jou in bed zou willen krijgen. Dat is 
waar ik van walg. Van mij krijgen zij verbaal te 
horen wat ik van ze denk. Ik kan erg kleurrijk en 
duidelijk in een rede ze totaal de grond intrap-
pen. Hierna nog een waardeoordeel over zijn 
physique dat op alle punten onwaardig is om 
mij zelfs maar aan raken. Homo’s met dezelfde 
ideeën doe ik precies hetzelfde mee. Ik heb 
een goed en positief zelfbeeld en ga geen tijd 
steken in een pc standpunt overdragen aan elke 
domme sexueel gefrustreerde man/vrouw in de 
stad en omstreken. Moet ook gezegd! 95% van 
mannen zijn biseksueel. Waarom anders blijven 
19 van de 20 mannen geobsedeerd naar mijn 
dans-workout kijken? Zover zelfs dat zij van hun 
vrouwen “privacy” krijgen en eisen dat ze blij-
ven wachten terwijl hij ‘Kijkt. Ziek spul. Ik ga niet 
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ontkennen dat ik geweldig dans. De stijl van 
het dansen is 2step. Ik ben een van de weinige 
die absolute controle hierover hebben om alle 
bewegingen via die 2step te laten vloeien.

• De initiatieven die we zien bij de grotere ge-
meenten ook toepassen in de kleinere kernen. 
Daar zit vaak ook nog veel verborgen leed.

• de laatste jaren zijn alle horeca en evenemen-
ten bijna gesloten/gestopt Hierdoor merk je 
dat er steeds minder jongeren in Den Bosch 
gaan stappen en eerder richting Eindhoven of 
Tilburg gaan om elkaar te ontmoeten.  Toen ik 
13 jaar geleden in Den Bosch kwam wonen was 
er bijvoorbeeld nog maandelijks de orangerie 
wat erg populair was en waren er meerdere 
homokroegen

• De Politie opvoeden, hang jongeren tegengaan, 
de gemeente moet zelf niet zo hypocriet zijn.

• De zichtbaarheid zoveel mogelijk ondersteunen 
en de acceptatie bevorderen middels de al 
eerder aangegeven activiteiten.

• Deze groep niet als “anders” bestempelen door 
er aparte evenementen voor te organiseren.

• Deze groep opnemen in hun voorlichtingsbro-
chures en materiaal voor nieuwe inwoners, een 
jaarlijks evenement verzorgen waar jongeren 
van deze groep bij elkaar kunnen komen/uit de 
kast kunnen komen, verzorgingshuizen en speci-
ale activiteiten voor de senioren/bejaarden van 
deze groep regelen, en voor de tussenleeftijd 
een sportclub.

• Discriminatie bestrijden.
• Discriminerende praktijken aanpakken en als 

gewone burger beschouwen.
• Diversiteit bespreekbaar maken op plaatsen 

waar mensen samenkomen.
• Diversiteit bespreken in het onderwijs en  diver-

siteit onder aandacht brengen bij generalisten 
van wijkteams voor LHBT problemen zoals 
discriminatie bij kwetsbaren.

• Documenten aanpassen op diverse samenle-
vingsvormen bij huwelijk en geboorte gender 
neutrale toiletten creëren in personeelsbeleid 
een passage opnemen over visie van de ge-
meente i.r.t. LHBT (wat doe je voor deze groep)

• Doelgroepen bereiken met andere normen en 
waarden. Denk hierbij aan allochtonen, asielzoe-
kers, gelovigen, waar dit onderwerp moeilijk te 
bespreken is omdat ze dit met hun opvoeding 
niet hebben mee gekregen.

• Door goed te luisteren naar de doelgroep. Zelf 
weinig behoefte aan hulp etc vanuit de ge-
meente, maar er zal ongetwijfeld een behoefte 
zijn.

• Door het in de communicatiecampagne te 
hebben over het feit dat het niet uit maakt of je 
homo, hetero, biseksueel, transgender bent.   Ik 
zou graag willen dat je niet meer de vraag zou 
moeten stellen of je homo bent ja of nee,. Ik 
vraag ook niet aan iemand of die hetero is.

• Door het op basisscholen bespreekbaar te 
maken en er aandacht aan te besteden tot het 
normaal is, en niet in 10 min zeggen dat het 
bestaat en er verder niks mee doen.

• Door het thema bespreekbaar te maken. En 
laten zien dat de overheid het accepteert.

• Doorgaan met aandacht via Roze Maandag 
- Tpride etc. Het beeld minder sexueel - traves-
tiet maken in uitingen maar ook de lesbo-moe-
ders, gewone jonge lesbo’s, lieve jongens.... laat 
het beeld gewoon zijn... niet op de provoceren-
de beelden blijven hangen

• Doorgaan met waar zij nu mee bezig zijn: zo 
gaat het goed

• Duidelijk en in het openbaar afstand nemen van 
beledigingen, discriminatie, opstootjes etc, en 
ook daadwerkelijk dit duidelijk én gedegen uit-
dragen. Niet verschuilen achter lullige regeltjes 
of procedures.

• Educatie is het allerbelangrijkste. In ieder geval 
moeten alle scholen (basis- en voortgezeton-
derwijs) verplicht zijn om onderwijs te geven 
over LHBT’ers, want het is belangrijk dat je hier 
jong over leert. Voor LHBT’ers maakt dat dat 
zij zichzelf begrijpen en zich hier niet onzeker 
over hoeven te voelen en anderen leren dat het 
normaal is om LHBT te zijn.

• Educator, zichtbaarheid, actief beleid politie
• Een dag maken waarin activiteiten worden 

gedaan en waarbij er open over het onderwerp 
gepraat kan worden. Met hulpverlenders erbij. 
Ook voor mensen met een handicap en autis-
me.

• Een gay bar of evenement
• Een gaybrapad aanleggen!
• Een goed informatiepunt voor hulp ondersteu-

ning van oa hiv/aids transgenders. Ook mis ik 
een leuke kroeg of societeit

• Een keer in de zoveel tijd iets organiseren om er 
meer bekendheid aan te geven, en daardoor de 
acceptatie te vergroten.
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• Een plek (bar bv.) om samen te komen en 
ervaring uit te wisselen en nieuwe mensen te 
ontmoeten.

• Een ruimte of plek geven, waarin zij anderen 
met gelijke gedachte kunnen ontmoeten. Zo 
kunnen ze zelf kiezen wat ze hiermee willen 
doen of willen laten, in plaats van de gemeente 
die dit voor hen wil doen, maar dit vanuit een 
ander perspectief doet. Vaak van buitenaf, poli-
tiek correct en georganiseerd door een hetero

• Een standbeeld oprichten
• Een uitgaansgelegenheid creëren.
• Een vaste plaats regelen voor deze doelgroep 

voor ontmoeting liefs geintegreed binnen 
bestaande organisaties, bijvoorbeeld verkade-
fabriek instellingen maken een beleid hierop 
scholen verplichtend beleid laten voeren.

• Eens een leuke dag organiseren voor die men-
sen

• Eigen homofobie onderzoeken.
• En door homoseksualiteit zichtbaarder te maken 

met bijvoorbeeld een regenboogzebrapad, een 
regenboogbrug etc. Den Bosch loopt hierin 
achter in vergelijking met andere grote steden 
waar dit zichtbaarder is. Bijvoorbeeld Amster-
dam, Utrecht, Nijmegen, Tilburg, Eindhoven.

• En homo standbeeld in het centrum oprichten.
• enerzijds het stimuleren van voorlichting bij en 

binnen instanties waar dat nodig is (zoals in het 
onderwijs) en anderzijds zorgen voor zichtbaar-
heid o.a. door middel van het hijsen van een 
regenboogvlag, het hebben van een regen-
boogpad, maar ook door ervoor te zorgen dat 
roze organisaties en evenementen in de stad 
goed zichtbaar zijn.

• Er aandacht aan besteden. Opkomen voor deze 
groep.

• Er aandacht voor hebben, initiatieven steunen, 
een plek beschikbaar stellen, er zelf open zijn

• Er les over geven, vanaf de peuterspeelzaal. Er is 
een totaal gebrek aan voorlichting en lessen over 
dit onderwerp op alle scholen. Zeer kwalijk.

• Er meer over praten en voorlichting geven op 
school.

• Er openlijk over praten zeker met andere bevol-
kingsgroepen die dit niet als vanzelfsprekend 
vinden.

• er over praten omdat het nu vaak nog een 
taboe is.

• Er zelf zo normaal mogelijk over doen. Niet 
te veel poespas eromheen bedenken en niet 
téveel aandacht schenken.

• Erover spreken, gericht aanspreken etc.
• Ervoor zorgen dat het geen acceptatie is, maar 

dat mensen het gewoon niet gaat boeien, en 
ze gewoon behandelen als elk ander mens. Dit 
geldt ook voor de “feestdagen” zoals bijvoor-
beeld de gay pride, waarin een verkeerd voor-
beeld wordt gegeven van wat homoseksualiteit 
nou echt is.

• Ervoor zorgen dat het onderwerp besproken 
wordt op scholen en bij verenigingen.

• Ervoor zorgen dat iedereen veilig over straat 
kan.

• Evementen regelen, bijeenkomst voor mensen 
die aan het twijfelen zijn over hun geaardheid 
zodat ze met LHBT’ers kunnen praten en steun 
kunnen zoeken bij hen. Want het is zeer moeilijk 
om ervoor uit te komen. Desnoods ook dingen 
regelen om hen te helpen om ervoor uit te 
komen.

• Focus op jongeren, zeker van buitenlandse 
afkomst, en migranten. Voetbalwedstrijden met 
anti-homospreekkoren stilleggen. Roze in blauw 
zichtbaar.

• Gay-minded horeca stimuleren. Zichtbaar ma-
ken welke horeca dit is.

• Geen hokjesmentaliteit.
• Geen verschil maken tussen mensen van alle 

rangen en standen.
• Geld vrijmaken zodat gastlessen over thema’s 

als genderdiversiteit, verdraagzaamheid e.d. 
kunnen worden gegeven. Niet alles kan gratis 
gebeuren. Scholen maken geen gelden vrij.

• Gelijkwaardig zijn en hierop anticiperen.
• Goed blijven inhaken op landelijke initiatieven.
• Goed opletten dat een scenario als bij de ‘ont-

moetingsplek bij het engelermeer noord’ niet 
opnieuw optreedt.  Situatie: Er was een ‘ge-
doogde’ ontmoetingsplek/’homostrandje’ waar 
homo’s en een enkel hetero stelletje zonder 
overlast te veroorzaken naakt konden verposen 
en waar ook gerotsooid werd. Vervolgens wordt 
er een algemeen wandelpad dwars door het 
gebied gelegd (de rol van omwonenden laat 
ik in ‘t midden) waardoor niets vermoedende 
wandelaars en ‘de homo’s’ wel last van elkaar 
kregen. Als je het gebied nu bezoekt is het er 
leeg en onveilig. Agressieve recreanten (type 
bier/tatoeages/lawaai) maken de boel onveilig 
in de zomer, recreanten zijn makkelijk slachtoffer 
van kwaadwillenden. Aan de kant van het offi-
ciele naaktstrand is het alles behalve een rustig 
stil paradijs. Zonde.
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• Goede voorlichting geven op alle middelbare 
scholen.

• Goede( verplichte)  voorlichting op scholen en 
buurthuizen. Met name in wijken met een mul-
ticulturele bevolkingssamenstelling. Onomwon-
den stellingname tegen discriminiatie. Geweld-
plegers vervolgen. Een ruimte/ café/ buurthuis 
openstellen voor ontmoeting van gelijkgestem-
den.

• Het bekend maken en bespreken.
• Het bij de bron aanpakken, de jeugd de juiste 

informatie geven en laaggeschoolde hier ook 
les in geven.

• Het blijvend onder de aandacht brengen, roze 
initiatieven/organisaties/evenementen onder-
steunen, onderwijsinstellingen, zorginstellingen 
en horecagelegenheden aanspreken op hun 
verantwoordelijkheid en strenger/harder optre-
den bij discriminatie/geweld, de weg naar de 
politie/aangifte/meldingen vereenvoudigen en 
bekender maken

• Het huidige beleid in ieder geval verder door-
zetten en uitbouwen! Op regelmatige basis een 
locatie of evenement regelen waar LHBT-ers 
samen kunnen komen voor ontmoeten, gezellig-
heid en gesprekken.

• Het is zeer moeilijk de waarden van inwoners 
te veranderen als gemeente. In Den Bosch zijn 
LGBT’s niet erg zichtbaar, waardoor het voor 
veel inwoners een abnormaal verschijnsel blijft.

• Het lijkt mij een goed idee om de politie vaak 
met de LHBT-gemeenschap te laten praten. 
Verder denk ik dat dit allemaal zou moeten 
gebeuren zonder dat we de LHBT-gemeenschap 
worden genoemd. Op die manier worden we 
niet geaccepteerd, maar juist in een hokje ge-
stopt.

• Het lijkt mij het beste op basisscholen en 
middelbare scholen hier meer aandacht aan te 
geven bij de seksuele voorlichting. Ik heb dit 
zelf toen niet gehad. Evenementen organiseren 
voor LHBT vind ik niet persé nodig. Er is toch 
ook geen feestdag voor hetero’s. LHBT ers 
krijg je in mijn optiek pas de acceptatie als we 
onszelf niet zozeer meer in een groep willen 
plaatsen. Er moet meer over gesproken worden, 
maar het ook niet meer een big deal maken als 
het is

• Het mag wat vaker vermeld worden op pagina’s 
of door middel van posters.

• Het onderwerp moet (af en toe) aan bod ko-
men. Openheid is belangrijk, laat zien hoe dat 
er vanuit gemeente en verdere overheid over 
gedacht wordt. Daardoor ontstaat er discussie 
en worden de mensen ‘ opgevoed’. Er bestaat 
minder acceptatie en veiligheid dan de meeste 
hetero mensen denken.

• Het openstellen van, meer uitgaansplekken die 
LHBT gericht zijn en door gaan met de voorlich-
tingen.

• Het supporten van organisaties die zich inzet-
ten voor deze doelgroep. Mensen/organisaties 
belonen die zich inzetten voor LHBT’ers

• Het uitdragen van inclusie. Het leven is mooi-
er als je echt jezelf kunt zijn. Dus geen aparte 
zaken organiseren maar stimuleer dialoog en 
acceptatie

• Het zichtbaar maken, bespreekbaar, aandacht 
ervoor in onderwijs, basis en voortgezet

• Het zien als iets normaals. Niet dat het iets spe-
ciaals is

• het zijn toch normale mensen
• Heterovriendelijke LHBT-feesten organiseren. 

In buurtkrantjes, stadskranten LHBT-ers hun 
verhaal laten vertellen.

• Horeca stimuleren meer roze dingen te organi-
seren.  Gemeente moet ook andere organisaties 
behalve het COC spreken en hun behoefte zien. 
Extra beveiliging bij feesten in de buurt van de 
lokatie.  En beseffen  dat na het roze jaar er pas 
een piepklein stapje is gemaakt

• Iedereen is gelijk.
• Ik denk dat het vooral in de basisscholen en 

middelbare scholen belangrijk is. Eén enkele 
biologieles van een uurtje tijdens een aantal jaar 
middelbare school kan nooit genoeg zijn om 
bewustzijn en acceptatie te creëren.

• ik denk niet zo erg veel. Het meest belangrijke 
is de persoon in kwestie zelf. Jezelf zijn, jezelf 
accepteren en jezelf heel goed kennen.

• Ik hoef zelf eigelijk niet te accepteren homo etc, 
als je iemand vraagt om zijn geslacht geaccep-
teerd moeten worden is foute vraag die vraag 
of iets moet altijd zijn je moet mijn gewoon ac-
cepteren als mens zijn mijn geslacht is mijn leven 
mijn privacy en als ik je geloof niet geloof geldt 
de regels van jou niet op mijn simpel maakhet 
niet uit muslim joods christen boedism hindu 
etc. Altijd als mensen als ik geen christen ben en 
mijn geloof zegt je hoeft niet te accepteren als 
homo zijnde maar als mens dat vind ik juist vraag 
zonder verdere discuses als aan mijn lag
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• Ik kan niet precies benoemen wat volgens mij 
helpt. Wel denk ik dat het organiseren van 
evenementen weinig oplevert, omdat mensen 
waardoor ik me niet geaccepteerd voel, niet 
behoren tot het publiek van deze evenementen. 
Het lijkt me zinvoller om juist bij deze mensen 
begrip en respect te creëren.

• ik vind het aanleggen van een regenboog zebra 
pad symbool politiek. Ook dat een wethouder 
aangeeft bij het sluiten van een homo kroeg 
(de kabberdoes) dat de homo emancipatie 
voltooid is, is echt een lachtertje. Homo’s lopen 
niet meer hand in hand over straat, onder het 
mom van ja dat doen wij gewoon niet. Weet je 
waar het aan ligt, de opmerkingen, de blik-
ken, de uitscheldpartijen, de intimidatie. Het 
is belachelijk!!!!!!! Zelfs mijn ouders zeggen, je 
kunt toch normaal doen op straat en het lekker 
thuis doen. Het zit zo diep verworteld dat we 
ons maar moeten verbergen en vooral niet laten 
zien wie we zijn of extravert zijn. Ik kan er zo 
boos om worden. Ik ben 28 en schaam mij om 
in Nederland te wonen en vooral te zien hoe de 
politiek zich niet waagt om de problemen aan te 
pakken. Begin op de basisschool gewoon met 
goed diversiteitsonderwijs en durf ook tegen 
ouders die er anders over denken te spreken en 
voor je standpunt te blijven staan.

• Ik vind het belangrijk om daar zelf aan bij te 
dragen door open te zijn in mijn dorp, zeer klein 
ons kent ons. Praktisch gezien kan er nog wel 
wat verbeterd worden in onze gemeente. Toen 
ik het paspoort van onze zoon ging ophalen 
kreeg ik het niet mee omdat hij de achternaam 
van mijn vrouw heeft en ik niet kon bewijzen dat 
ik de biologische moeder ben. (Hoe doe je dat?) 
Ik denk niet dat een hetero moeder ooit moet 
bewijzen dat zij de biologische moeder is ook al 
heeft het kind een andere achternaam. We zijn 
nota bene getrouwd en de bali medewerkster 
wist niet wat ze moest doen.

• Ik vind het goed dat er aandacht is voor dit 
onderwerp, maar dit moet niet te veel zijn. Ik 
zie mezelf gewoon als ‘normale’ burger. Het is 
goed dat er aandacht voor is, maar dit moet 
ook niet te veel zijn. Want je wil ook niet dat het 
iets bijzonders gaat worden. Uiteindelijk is mijn 
doel dat ik gewoon mezelf kan zijn. En wanneer 
er te veel aandacht voor het onderwerp is, kan 
dit denk ik ook averechts werken.

• In het algemeen meer in communicatie  en 
voorlichting naar de burger toe en uitdragen 
dat LHBTI en alle andere burgers onderdeel 
zijn van hun gemeente en deze veilig moeten 
kunnen leven.  In overleg gaan met de politie 
in kaart brengen wanneer er homo of LHBTI 
geweld plaatsvindt en hierop anticiperen. Zorg-
dragen voor  betere beslaglegging  en zo nodig 
Preventiemederkers of veiligheidsmedewerkers 
Van de gemeente  meer taken en uren geven 
om zich hier aan te wijden.  Wellicht is het een 
idee om een medewerker als ambassadeur hier-
voor aanstellen.  Denk  aan iemand die landelijk 
bekendheid heeft  zoals bijvoorbeeld een Elly 
Lust vd politie of iemand anders die met het 
thema bekend is.

• (In hoeverre de gemeente hier invloed op heeft 
weet ik niet) meer acceptatie (dmv bijvoorbeeld 
voorlichting) op middelbare scholen.

• In regelementen van scholen, verenigingen, 
stichtingen ed. verplichte opname/vermelding 
dat men zich neutraal tolerant opstelt m.b.t. 
ieders geaardheid. Maar ook zo tot ieders 
afkomst en religie.

• Initiatieven ondersteunen van COC en andere 
organisaties die diversiteit in de samenleving 
zichtbaar houden en voor acceptatie zorgen.

• Initiatieven ook voor nieuwkomers ( mensen uit 
buitenland) mede organiseren. Dialoog stimule-
ren in de gemeente ( onderwijs, zorg etc )

• Integraal zero-tolerance beleid betreffende 
discriminatie in samenwerking met scholen, 
sportverenigingen en bedrijven in de gemeente.

• Klachten van lastig vallen door marokkanen  
meer serieus te nemen en niet afdoen met het 
valt wel mee, want het valt niet mee als je in 
je supermarkt voor de ergste dingen wordt 
uitgescholden door die mannen en ze je dood 
wensen vanwege je geaardheid.

• Klimaat organiseren waar acceptatie bevorde-
rende activiteiten worden ingezet. Aanpakken 
Marokkanen waar dit nog een probleem is....

• Lastige vraag delen met de bevolking dat het 
onderdeel is van Tilburg, dat het er is en niet 
gek is, dat het er gewoon bij hoort maar hoe....?

• Laten merken dat iedereen erbij hoort, er geen 
onderscheid is. en misstanden hard aanpakken.

• Laten zien dat het een normaal onderdeel van 
het leven is, dus geen extreme voorkeursbe-
handeling, maar wel extreme naar beide kanten 
veroordelen.
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• Laten zien dat het normaal is, door bijvoorbeeld 
mensen die binnen de gemeente werken, en 
dit willen, hun verhaal te laten doen. Laten zien 
dat het gewoon is, niet iedere homo is verwijfd 
of iedere lesbienne is een man-vrouw. Probeer 
vooral die stereotypen weg te nemen. Daar-
naast moet keihard opgetreden worden tegen 
mensen die laten blijken dit niet te accepteren? 
(bijvoorbeeld mensen die geweld gebruiken, 
schelden of wat voor manier dan ook).

• Laten zien dat iedere bewoner van ‘ s-Hertogen-
bosch mag zijn wie jij of zij wil zijn. Je bent een 
mooi mens, allemaal.

• Laten zien dat intolerantie - hoe dan ook - niet 
okay is. Snelrecht met zware straffen en geen 12 
uur reclamebordjes wassen bij de lokale hockey-
club.

• Lik op stukbeleid.
• Maak zichtbaar dat LHBT-ers “ gewone” men-

sen zijn die net zo’n leven leiden als hetero’s. 
Pak discriminatie hard aan; wie problemen heeft 
met LHBT-ers moet dat probleem bij zichzelf 
oplossen en niet proberen dat probleem bij de 
LHBT-ers  neer te leggen.

• Maak zichtbaar, een COC of jongerenvereniging 
die niet alleen met een Roze Zaterdag actief 
is, maar het hele jaar door. Maar hou activitei-
ten vanuit/voor/door LHBT+’ers niet alleen bij 
henzelf, maar ook op grote festivals of evene-
menten. Ik ben zelf lesbisch en wist niet eens 
dat Den Bosch een Regenboogstad is, dus die 
zichtbaarheid kan beter!

• Meedoen met bv vlag hijsen op coming out 
dag. Zorgen voor plek waar lgbt-ers (niet enkel 
homomannen) elkaar kunnen ontmoeten. Evt via 
subsidie.

• Meer aandacht aan besteden.
• Meer aandacht hieraan te besteden, dingen 

(mee) te organiseren, regelmatig iets publiceren 
hierover.

• Meer aandacht schenken aan het onderwerp. 
Inzetten van representatieve boegbeelden. 
Organiseren van events waarbij duidelijk wordt 
gemaakt dat het voor iedereen toegankelijk is.

• Meer activiteiten organiseren.
• Meer gay cafes en ontmoetingsplekken.
• Meer info voor allochtonen tbv acceptatie. Ook in 

buurthuizen meer aandacht hiervoor en het strikt 
naleven van dezer, dus marokkanen,turken en an-
dere allochtonen duidelijker maken dat WIJ dit hier 
accepteren en het niet naleven hiervan gevolgen 
kan hebben, bijvoorbeeld extra scholing en/of uit-
sluiting van diverse (sport, buurtverenigingen e.d.)

• Meer ‘open minded’ horeca, festivals, evene-
menten. Den Bosch is een ‘witte’ stad en kent 
niet of nauwelijks alternatieve subculturen. 
Nagenoeg alle horeca in Den Bosch is hetero 
georiënteerd: de korenbrugstraat en omgeving 
is daar het grootste voorbeeld van. Specifieke 
gay-kroegen in de stad overleven het niet door 
gebrek aan klandizie. Logisch: het heeft meestal 
een wat ranzige uitstraling en zit weg gestopt 
in achteraf straatjes. Niet chique. En ook totaal 
niet aantrekkelijk om naar toe te gaan. Dat 
soort kroegen is ook echt passé. De kunst is om 
horeca of evenementen naar de stad te halen 
die ‘open minded’ zijn (in uitstraling en woord 
en daad) en waar alle (sub)culturen) zich prettig 
en geaccepteerd voelen.  Ik woon zelf nu 3 jaar 
in Den Bosch en heb aan niks kunnen merken 
dat het een ‘regenboog’ stad is.

• Meer open minded kroegen faciliteren.  Re-
presentatieve boegbeelden inzetten. Meer 
aandacht in het onderwijs aan dit onderwerp 
besteden. Strenger optreden tegen homo dis-
criminatie.

• Meer openheid op ontmoetingsplekken. Stop 
dit niet in een hoekje maar accepteer dat hier-
aan behoefte is. Bekeuringen uitdelen, vooral 
aan naakte mannen bij het Engelermeer, terwijl 
hier ook naakte vrouwen rondlopen is discrimi-
nerend.  De stadswachten / politie dient hier 
niet discrimineerend mee om te gaan.  In plaats 
van het snoeien, zichtbaar maken zorgt voor 
spanningen. Het wordt als bijzonder ervaren dat 
deze plekken bestaan. Er zou gewerkt kunnen 
worden aan acceptatie, bescherming bieden, 
afschermen door bijvoorbeeld waarschuwingen 
etc. Ook komen bedreigingen voor op deze 
plekken, vooral bij de Rosmalense plas. Hierop 
zou geacteerd moeten worden door de veilig-
heidsdiensten (politie). Ook zou goede verlich-
ting en inrichting van bebossingen mogelijk 
zorgen voor veiligheid aan de ene kant en 
beschutting aan de andere kant waardoor de 
zoekende man maar ook een achteloze passant 
zich beide veiliger voelen.

• Meer oplettendheid in de straten om discrimi-
natie te voorkomen.

• Meer projecten op scholen.
• Meer succesverhalen delen in plaats van ramps-

cenario’s schetsen en daarmee homo’s op een 
speciale manier behandelen (kleineren). Behan-
del homo’s als mensen en niet als een bepaald 
ras. Een homo die in elkaar geslagen is, is niet 
per definitie homohaat.
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• Meer voorlichting, vaker bijeenkomsten, meer 
publiciteit ivm bijeenkomsten.

• Meer vrijheid geven in een te openen LHBT 
bars.

• Meer zichtbaarheid, promotie voor gay evene-
menten, meer gelegenheden/ontmoetingsplaat-
sen voor lgbt.

• Met voornamelijk homo jongeren praten. I.v.m. 
veel nationaliteiten kan het vaak botsend wer-
ken. En voel ik me als homo jongeren onveilig in 
mijn buurt/wijk en daarom vind ik het belangrijk 
dat de gemeente meekijkt hoe andere mensen 
in de wijken hierop reageren.

• Mijn mening is voor de nog “in de kast” LHBT 
goede voorlichting en steun zodat deze vaak 
jongere ook weet dat ze gesteund en terecht 
kunnen bij instanties/ gemeenten. Verders doe 
gewoon tegen de LHBT, geen voorkeurbe-
handeling extra aandacht of toeters en bellen 
(anders juist negatieve reactie’s van andere 
“benadeelde”). Mijn verdere zorg is inderdaad 
voor de “oudere” LHBT” en we afhankelijker 
worden van zorg. Maar dat is denk ik voor ieder 
ouder wordend echtpaar die door regeltjes en 
indictaties uit elkaar gehaald worden.

• Moest eigenlijk niet nodig zijn in deze tijd.
• Mogelijk een ontmoetingslocatie creeeren!
• Niet als een aparte groep behandelen, maar de di-

versiteit van de samenleving laten zien. Aandacht 
op scholen: meenemen in lessen seksuele voorlich-
ting. In gesprek gaan op sportverenigingen.

• Niet overdrijven (d.m.v. uitbundige evenemen-
ten en demonstraties), maar juist het inle-
vingsvermogen van mensen aanspreken door 
relevante informatie en voorbeelden te geven.

• Niet te geforceerd hierin acties ondernemen, 
maar het zichtbaar maken in reguliere uitingen 
(bijv. artwork/ foto’s van gemeente).

• Niet zo extreem de nadruk op sexuele geaard-
heid leggen in de vorm van vlaggen hijsen, roze 
evenementen organiseren. Doe gewoon dan 
doe je al gek genoeg. Ik heb met niemand pro-
blemen gehad nooit en niemand met mij. Ik leef 
een prettig leven en daar ben ik gelukkig mee.

• Niet zo heel veel. Het zijn vooral de inwoners 
die op subtiele manieren benaderd moeten 
worden om hun ideeën over anderen bij te kun-
nen stellen. De gemeente is een te log lichaam 
om dat voor elkaar te kunnen krijgen, en vooral 
voor iets anders bedoeld, namelijk te functi-
oneren als administratieve eenheid. Dat ligt, 
voorlopig, wel erg ver af van het beïnvloeden 
van meningen.

• Nieuwkomers en mensen met een migratie-ach-
tergronden blijven informeren over de normen 
en waarden in Nederland.

• Nog meer openheid en proberen sportmensen 
openlijk voor hun geaardheid te laten uitkomen 
(voorbeeld functie).

• Nog véél meer etaleren dat het een gay vrien-
delijke stad of dorp is.

• Normaal doen als je de geboorte van je kind 
komt aangeven (als meemoeder) & dat was 
destijds niét het geval in deze gemeente!

• Normaal doen en geen issue maken van geaard-
heid.

• Oa het coc meer ondersteunen.
• Onder de aandacht brengen van een groot 

publiek zodat mensen er kennis van nemen en 
het dan misschien beter kunnen accepteren.

• Ondersteunen locale activiteiten.
• Ondersteunen voorlichting en toegankelijkheid 

hulpverlening.
• Ondersteuning indien er pesterijen zijn door 

bijvoorbeeld buren of pesterijen op scholen.
• Onderwijs blijven stimuleren om het als ge-

spreksonderwerp te zien. Gaycafes behouden. 
Evenementen zoals roze zaterdag en bevrij-
dingsfestival. Dus vooral door blijven gaan.

• Onderwijs en educatie is de sleutel tot acceptatie.
• Onderwijs en zichtbaarheid, maar vooral ook 

streven naar acceptatie, niet enkel tolerantie.
• Onderwijs onderwijs onderwijs
• Ons niet in een hokje plaatsen. We zijn op de 

eerste plaats gewoon mede plaatsgenoten. Zo 
willen we ook behandeld worden. Maar voor 
sommige LHBT-ers en tegenstanders is het soms 
nodig om aan te geven dat iedereen welkom 
is dus ook LHBT-ers maar ook gehandicapten, 
ouderen, zieken, etc etc etc.

• Ontmoetingsplaatsen faciliteren, open minded 
kroegen waardoor het makkelijker wordt elkaar 
te vinden en op die manier eenzaamheid te 
voorkomen.

• Op alle vlakken integraal aandacht te hebben 
voor dit deelthema.

• Op basisscholen onderwijs geven over diversi-
teit en het niet behandelen als iets raars.

• Op de eigen werkvloer zorgen voor diversiteit 
en openheid. Tijdens alle open en besloten bij-
eenkomsten en activiteiten en in alle schriftelijke 
stukken diversiteit beschouwen als de norm....
let op taalgebruik, hoe je mensen aanspreekt, 
hoe je informeert naar privé-omstandigheden 
etc. Net zo vanzelfsprekend benoemen als hete-
roseksualiteit...diversiteit is de norm.
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• Op een gelijkwaardige manier communiceren. 
Vaak vind ik communicatie ingezet vanuit een 
zielig verhaal. Benader het positief, dan heeft 
het ook en positieve uitkomst en stop mensen 
niet zo in hokjes.

• Op jonge leeftijd beginnen, streng straffen met 
uitleg en de algehele veiligheid verhogen.

• Op scholen bespreken. Ik krijg met name ver-
velende opmerkingen van allochtone jongeren, 
deze zouden op de basisschool al moeten leren 
dat er ook iets anders is dan man/vrouw relaties.

• Op school presentaties hierover geven.
• Open blijven praten over deze onderwerp zodat 

het de gewoonste zaak van de wereld blijft.
• Open minder zijn / blijven. Discriminatie hard 

aanpakken.
• Open zijn over alles.
• Openbare wc aanpassen zodat je niet meer aan-

gekeken word. Raar eigenlijk dat bij invalide wc 
geen gender op de deur staat.....meer promotie 
voor gay café. Zijn wel roze stad dit jaar maar 
geen gay café alleen homoseksualiteit vriende-
lijke.......

• Openheid bij zowel de gemeente als bij open-
bare instellingen.

• Openheid geven in beleid en ook hoe zij dit zelf 
binnen de organisatie uitdragen. Practice what 
you preach. En dit geldt idem voor verenigin-
gen zeker waar jongeren bij betrokken zijn 
hoe het gedrag van vrijwilligers maar ook van 
ouders thuis is.

• Openheid.
• Openheid;  gewoon erover doen. We zijn niet 

meer of minder dan hetero’s . Duidelijker com-
municeren over roze evenementen.

• Openlijk bespreken en zorgen voor uitgaangs-
gelegeheden

• Opleiding
• Peilen in welke wijken en omgevingen slecht 

gaat en hier actief op inzetten door mensen 
te informeren over de toestand en ervaringen 
vanuit de LHBT gemeenschap.

• Permanente zichtbare awareness zoals regen-
boog zebra in het centrum. Ik woon pas 1 jaar in 
Den Bosch en heb nog niet gemerkt dat het een 
regenboogstad is.

• Poeh....ik heb de afgelopen jaren in Den bosch 
gewoond en daar zijn meer uitgaans gelegenhe-
den waardoor je gelijkgestemden ontmoet. Dat 
is in dit dorp niet zo, althans....ik zie ze niet dus 
lijkt t alsof ‘ze’ een niet zijn.

• Politie moet serieuzer optreden tegen driscrimi-
natie

• Positief respect laten zien.
• Positieve aandacht blijven geven aan positieve 

uitingen op allerlei soorten van terrein (ge-
noemd in de enquête) en veel aandacht geven 
aan ongewenst gedrag en daar oordelend over 
zijn. Positief gedrag belonen, negatief gedrag 
veroordelen.

• Positieve rolvoorbeelden laten zien op een di-
versiteit aan media. De rolvoorbeelden betrek-
king laten hebben op de volle breedte aan di-
versiteit van mensen. Verhalen laten delen over 
diversiteit. Geaardheid is slechts een aspect van 
diversiteit, m.i. gaat het breder. Gesprekken 
stimuleren op scholen.

• Posters ophangen, de gayvlag hangen op co-
ming out day, flyeren.

• Practice what you preach. Dus is het fijn als ook 
medewerkers van gemeenten niet letten op dat 
sommige mensen anders zijn. Ja er zijn verschil-
len maar ze zijn zo oppervlakkig als de pest en 
uiteindelijk niet belangrijk. En in het huidige 
politieke klimaat gaat het meer-en-meer om te-
genstellingen waarbij bijvoorbeeld ook moslim’s 
en vluchtelingen last hebben van toenemende 
intolerantie en agressie. Mijn persoonlijke erva-
ringen met intolerantie betroffen overigens met 
name altijd autochtone blanke Nederlanders. 
Ik heb het idee dat de mensen met een andere 
achtergrond er minder een probleem van ma-
ken.

• Proberen om seksuele diversiteit niet als iets 
geks te zien, als een mogelijkheid om een eve-
nement te organiseren, of een poging doen tot 
“acceptatie”. Het gaat namelijk niet om accep-
tatie, maar om een vorm van normalisering.

• Publicaties (posters/ kunstwerken) in de open-
bare ruimte en in de publieke omgeving (biblio-
theek/gemeentehuis/wolvenhoek ect).

• Raise awareness. bijv evenementen als roze 
zaterdag, alleen misschien zoiets een andere 
naam geven.

• Regelmatig leuke evenementen (laten) organi-
seren en duidelijke plekken (laten) bestaan waar 
(jonge) mensen terecht kunnen.

• Regenboogstad blijven en structureel aandacht 
aan LHBT zaken blijven besteden.

• Regenboogvlag bij co day. Acceptatie op scho-
len propageren.

• Roze evenementen organiseren die he-
tero-friendly zijn. Nieuwe allochtone bewoners 
informeren over deze zeer belangrijke Neder-
landse vrijheid/recht.

• Roze pand ter beschikking stellen.
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• Scholen tijdig inschakelen. Lesprogramma’s 
aanbieden. Eerlijke, op realiteit gebaseerde, 
voorlichting in kranten en lokale bladen.

• Schrappen genderregistratie daar waar moge-
lijk. Training ambtenaren op vlak van gende-
ridentiteitvormen. Bij deze enquete rekening 
houden met non-binair en aanverwanten.

• Serieuze actie ondernemen op de plaatsen waar 
het nodig is.

• Speciale bijeenkomsten, cafe’s, waar we ge-
woon ons zelf mogen zijn.

• Stimuleren GAY horeca.
• Stimuleren van feesten maar daarbij ook he-

tero’s betrekken. Mensen worden vaak in ‘hok-
jes’ geplaatst en dat idee moet weg. Iedereen is 
anders en laat men zijn wie hij/zij is. Lang gele-
den waren er gratis gay-feesten in de Orangerie 
daar kwam veel publiek op af en sfeer was ook 
goed. Ik heb het idee dat de acceptatie hoger 
is bij lesbische vrouwen en biseksuelen dan bij 
homo’s en transgenders. Daar word ook het 
meeste over gepraat.

• Stimuleren van voorlichting op scholen. Streng 
handhaven bij meldingen bij de politie. Als 
gemeente duidelijk zichtbaar blijk geven van het 
gegeven dat iedereen zichzelf mag én bovenal 
kan zijn.

• Stoppen met mauwen erover.
• Strafbaarheid voor mensen die discrimineren...
• Tegenstanders van bovenstaande vraag keihard 

aanpakken.
• Tilburg doet het goed. Zorg voor voorlichtingen 

in de sectoren onderwijs en zorg.
• Tonen als gemeente dat je het accepteerd dmv 

evenementen, regenboogvlag, voorlichting. Dit 
is preventief. Curatief: zwaardere straffen voor 
mensen die geweld gebruiken tegen LHBT en 
dat ook uitdragen

• Tot uiting laten komen in hun registratie syste-
men ( dat je geen uitzondering bent maar dat er 
ruimte is voor anders dan man/vrouw relatie en 
registratie). Geldt overigens nog meer zieken-
huizen en andere zorginstellingen. Grotere be-
wustwording bij medewerkers zodat ze er in hun 
reactie ook al open voor staan in de alledaagse 
werkelijkheid (aan de balie, in de brief wisseling, 
via internet).

• Uitdragen dat het “normaal” is. zodoenwedati-
nOss is een goed initiatief.

• Uiteraard discriminatie aanpakken, geweld hard 
aanpakken Maar proberen met voorlichting en 
positieve maatregelen bovenstaande proberen 
te voorkomen.

• Uitleggen dat het geen keuze is van mensen, 
maar iets waar ze mee geboren worden. Net 
zoals een donker iemand donker geboren wordt 
en er niet voor kiest om blank of donker te zijn.

• Vanaf jongs af aan meer educatie over het 
onderwerp. Maar ook aan ouders van achter-
standswijken.

• Vanuit de politiek een standpunt innemen en 
dit helder en eenduidig communiceren,  dit 
gebeurd nog te weinig. Daarnaast de horeca sti-
muleren open te staan voor diversiteit en dit uit 
te dragen, dmv een sticker oid. Meer informatie 
over het onderwerp te geven op scholen en in 
buurthuizen.

• Vanzelfsprekendheid i.p.v. uitzondering bena-
drukken.

• Veel evenementen met dit onderwerp organise-
ren.

• Veel LHBT’er zelf vragen waar wij behoefte aan 
hebben, en van  die behoeftes werk maken. 
Waarbij er twee hoofdstromingen zijn; A) em-
poweren/faciliteren van LHBT’ers zelf; B) niet 
LHBT’ers goed! voorlichten danwel onaccepta-
bel gedrag serieus aanpakken danwel informe-
ren. Let op het woord goed ajb.: voorlichting en 
dialoog kan ook contra-productief werken, dit is 
echt maatwerk en niet zomaar ff iets organise-
ren. Intentie is in deze niet een goede leidraad.

• Veel meer aandacht aan het thema besteden. 
Meldpunt hebben. Discriminatie actief opspo-
ren en agenderen. Wij werden naar RADAR 
verwezen. Gemeente lijkt geen interesse te 
hebben.

• VEEL MEER locaties waarbinnen de LHTB-doel-
groep zich kan verenigen. Waaronder, met 
name, zichtbaarheid in het uitgaansleven. D.m.v. 
(VEEL MEER!) thema-kroegen, en veel meer 
thema-activiteiten.

• Veel voorlichting met name aan jongeren groe-
pen en andere culturen.

• Veilige omgeving creëren op scholen.
• Veiligheid in woonomgeving bieden... Hoorbaar 

en zichtbaar.
• Veiligheid op straat creëren. Openheid en infor-

matie verschaffen over LHBT op verschillende 
plekken bijv. bij andere bevolkingsgroepen/cul-
turen. Klachten van slachtoffers serieus nemen. 
Er mag meer aandacht zijn voor de acceptatie 
van deze community.

• Verenigingen en organisaties stimuleren om 
diversiteit te bevorderen.
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• Vluchtelingen laten accepteren dat we in 
vrijheid leven. Voorlichting op basisscholen ver-
plichten. Bernheze heeft nog nooit iets gedaan 
op dit gebied.

• Vol inzetten op voorlichting op scholen (vroeg 
beginnen, al op de basisschool, en herhalen 
op het voortgezet onderwijs). Organiseren van 
een jaarlijks terugkerend evenement met een 
positieve, gezellige insteek (vergelijkbaar met 
roze kermis, uitbundige zichtbaarheid van alle 
verschijningsvormen zonder de spruitjesgeur 
van een Roze Zaterdag of het doorgeslagene 
qua exibionisme zoals op de Gay botenparade 
in Amsterdam. Bij Den Bosch vind ik de combi-
natie met kunst wel passen. Wellicht een soort 
van wedstrijd van teams onder leiding van een 
kunstenaar die een thematisch kunstwerk ma-
ken en dat op een dag verspreid over de stad 
presenteren aan bezoekers (soort kunstroute 
lopen en beoordelen). Dit alles feestelijk omlijst 
met muziek (koren, dansgroepen) en hapjes/
drankjes. En ‘s-avonds de bekendmaking van 
het winnende kunstwerk waarna een gezellig 
afsluitend feest uitbreekt.

• Voldoende aandacht voor het onderwerp en 
vooral benadrukken dat we niet anders zijn, 
maar net zo normaal als hetero’s.

• Volgens mij begint acceptatie met het zichtbaar 
maken van het “probleem”. De gemeente moet 
zich inzetten voor de zichtbaarheid van minder-
heden. Bijvoorbeeld door het hijsen van de re-
genboogvlag op coming out day. Daarnaast kan 
de gemeente er voor zorgen dat er voldoende 
voorlichting wordt gegeven op scholen zonder 
dat o.a. homoseksualiteit wordt bestempeld als 
iets aparts of bijzonders.

• Voor mij hoeft er niet per se een soort gay pride 
te komen, het is juist belangrijk dat mensen 
beseffen dat het ‘normaal’ is. Hoewel gaypri-
de achtige evenementen natuurlijk bijdragen 
aan acceptatie zie ik ook dat sommige mensen 
er weinig mee hebben vanwege de excessen 
(schaarsgeklede mannen, overdreven dragen 
queens en dergelijke) Het zou voor mij meer 
moeten gaan over het ontnemen van vooroor-
delen en onbegrip.

• Vooral geen uitzonderingen maken door bij-
voorbeeld de roze zaterdag te vieren. Ik vind 
dat ik dan in een hokje wordt geplaatst. Dat kan 
juist verkeerd overkomen bij mensen die tegen 
LHBT zijn. Ik zou vooral meer investering in 
voorlichting op onderwijs en ondersteuning van 
docenten, maar ook op sportgelegenheden.  Ik 

vond het vroeger moeilijk om in een groep te 
gaan praten en zou liever een “buddy” willen 
waar ik mee kan praten. Waar ook laagdrempe-
lig met ouders gesproken kan worden. Daar-
naast zou het goed zijn voor mensen uit andere 
culturen die naar Nederland komen een ver-
plichte groep/cursus gegeven moeten worden 
om hierover uitleg te geven. Dat het in neder-
land wel geaccepteerd is en waarom. Eventueel 
kunnen zij dan met mensen gekoppeld worden 
doe LHBT zijn.

• Vooral het gesprek aangaan met de mensen die 
moeite hebben met LBGT-ers. Daar zit namelijk 
de oorzaak van de meeste problemen die er op 
dat gebied zijn.

• Vooral kleine dingen waarbij wij zichtbaar 
worden. bv dodenherdenking, paarse vrijdag, 
roze loper verplichten in oudere zorg, roze the-
ma’s verplichten op alle scholen. Roze thema’s 
aanmoedigen in de gehandicapte zorg en GGZ. 
Informatiemiddagen voor gelovigen (welke dan 
ook) 4 x per jaar vast punt op agenda in de 
gemeente raad. Roze aandachtsvelders bij de 
politie aanstellen en deze bekend maken in en 
met  de scene.

• Vooral laten zien dat het normaal is dat je 
niet discrimineert, en elke soort discriminatie 
gelijkstellen. LHBT-discriminatie staat gelijk aan 
discriminatie op basis van geloof, ras, levens-
overtuiging, afkomst, leeftijd enzovoort. Geen 
onderscheid maken tussen de verschillende 
‘soorten’ discriminatie; er zijn geen ‘soorten 
discriminatie’, er bestaat alleen discriminatie op 
basis van wie iemand is.

• Vooral voorlichting geven op scholen.. Zeker in 
de mindere buurten.

• Vooral wijkagenten op de hoogte houden.
• Voorbeeldgedrag
• Voorbeeldgedrag. Duidelijk en kordaat optre-

den bij discriminatie/geweld en dit optreden in 
openbaarheid brengen (expliciet laten zien waar 
gemeente staat).

• Voorlichting
• Voorlichting educatie
• Voorlichting en de zichtbaarheid vergroten. 

Hierdoor zal de acceptatie toenemen. Mensen 
zijn niet meer tolerant.

• Voorlichting geven aan de jongeren in het on-
derwijs.

• Voorlichting geven op scholen d.m.v. ‘’er-
varingsdeskundige’’. Met de toename van 
immigranten is het belangrijk dat jong en oud 
opnieuw geinformeerd worden over de vele 
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seksuele mogelijkheden. Begin vroeg, laat een 
LHBT eens voor de klas staan. Kids en ouders 
mogen dan alle vragen stellen die ze willen, 
houd het informeel en luchtig.

• Voorlichting geven op scholen, enorm belang-
rijk. Harder aanpakken van mensen die proble-
men veroorzaken voor anderen.

• Voorlichting geven op scholen.
• Voorlichting in ‘slechtere’ wijken / evenementen 

in de buurt.
• Voorlichting op basisscholen en religieuze 

instellingen. Makkelijker maken om incidenten 
te melden van pesterijen/discriminatie op het 
werk.

• Voorlichting op scholen en zorginstellingen/wijk-
teams. LHBT gerelateerde activiteiten organise-
ren voor LHBT en niet-LHBT, regenboogvlaggen 
hijsen, LHBT ontmoetingsplaatsen en kroegen 
ondersteunen, roze beleid actief uitvoeren, etc. 
gewoon samen met LHBT’ers nadenken over 
wat nodig is.

• Voorlichting op scholen.
• Voorlichting op scholen. Hard optreden door 

politie en gemeente wanneer er gepest, gedis-
crimineerd wordt. Meer jaarlijkse activiteiten 
organiseren voor LHBTrs.

• Voorlichting scholen, verenigingen en instellin-
gen.

• Voorlichting via onderwijs verplicht stellen. 
Voorlichting voor daders verplicht stellen. Voor-
lichting in buurten waar incidenten voorkomen 
verplicht stellen.

• Voorlichting voor medebewoners, zowel alloch-
tonen als autochtonen.

• Voorlichting, educatie
• Voorlichting, voorbeeldfunctie, beginnen op 

onderwijs
• Voorlichting/ bespreekbaar maken op (middel-

bare) scholen
• Voorlichtingen in het onderwijs, verplichte voor-

lichtingen en cursus voor geweldplegers op dit 
gebied.

• Voorlichtingen op scholen etc.
• Voortrekkersrol spelen.
• Wat ik nu vooral zie is dat de focus ligt op het 

‘anders’ zijn. We zijn allemaal gewoon mensen 
die een andere dan de standaard seksuele 
voorkeur hebben. Ik wil juist niet onderscheiden 
worden met evenementen zoals een ‘roze’ dag 
en doe daar dan ook niets mee. Wat ik merk 
is dat, als je laat zien dat je gewoon een mens 
bent, dat de mensen makkelijker accepteren dat 
je (in mijn geval) zowel op mannen als vrouwen 

valt. Je bent meer dan je seksuele voorkeur. Dit 
soort dingen al vroeg aankaarten in het onder-
wijs is denk ik de beste manier om mensen te 
leren dat dit er gewoon bij hoort.

• Wat ze nu al organiseren, zoals roze zaterdag.
• We zijn een gezin bestaande uit 2 vrouwen met 

pleegkinderen. We voeden onze kinderen op 
dat het niet anders is dan een gezin met man 
en vrouw. Dit proberen we in de buurt waar we 
wonen ook uit te dragen dat het niet anders is. 
Begin bij jezelf, en accepteer elkaar ook al is het 
soms anders!!

• Wellicht minder nadruk op roze leggen, evene-
menten anders benoemen, samenwerking met 
horeca en organisatoren tijdens zulke evene-
menten verbeteren, meer aandacht in onderwijs 
op een vernieuwende manier wat past in deze 
tijd.

• Ze NIET in een hokje stoppen met zoiets als 
roze zaterdag. Op roze zaterdag kan het “nor-
male” volk homo’s gaan kijken in de stad. Bela-
chelijk! Mijn mening is dat er hogere (zichtbare) 
straffen moeten komen bij discriminatie op alle 
vlakken. Strenger optreden dus! Geen blije 
hokjes-politiek.

• Ze niet in een hokje te stoppen en het als iets 
normaals beschouwen, dus geen aparte dagen 
organiseren met drag queens en andere uitge-
sproken evenementen.

• Zebrapad maken in het dorp op de plek waar 
nu de stoplichten staan tegenover de Jola - 
Terstal / kruidvat. Homovlaggen ophangen op 
sommige plekken. Meer laten zien dat het er is!

• Zeer vaak, continu, en vol power kennis over-
dragen op niet westerse culturen en religies.

• Zelf het goede voorbeeld geven.
• Zelf het goede voorbeeld geven. In enquêtes 

kunnen kiezen uit man, vrouw en anders.
• Zelf meer de regenboogvlag uithangen.
• Zichtbaar maken.
• Zichtbaar maken. Misschien zou een openlijk 

LHTB-burgemeester een mooi vaandel zijn?
• Zichtbaarheid (positief in de publiciteit), en niet 

tolereren dat er gediscrimineerd wordt. Vooral 
niet door groepen die zichzelf gediscrimineerd 
voelen maar vervolgens wel LGTB mensen uit-
schelden.

• Zichtbaarheid en (daarmee) acceptatie in het 
basisonderwijs vergroten. Dit normaliseert het 
‘fenomeen’ en zorgt zo voor acceptatie op 
latere leeftijd. Wat vervolgens de toekomstige 
generaties, in ieder geval deels, van hun ouders 
meekrijgen.
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• Zichtbaarheid vergroten door bijvoorbeeld in 
campagnes met posters náást heterostellen, 
ook homostellen, transgenders, mensen met 
een andere (niet-cis)genderidentiteit te to-
nen. En op alle plekken in de stad (niet alleen 
centrum). Ook bijvoorbeeld de Eurogames naar 
Tilburg halen.

• Zichtbaarheid vergroten.
• Zichtbaarheid.
• Zo doorgaan. De gemeente is de afgelopen 

jaren steeds actiever en zichtbaarder geworden. 
En heeft zaken mede gefaciliteerd. Fijn!

• Zo min mogelijk. De mensen kunnen het zelf. 
We hebben in de het verleden gemeente en 
andere overheid niet nodig gehad om te berei-
ken waar we nu staan in Nederland. Integendeel 
we moesten er tegen vechten. Dus geef de eer 
aan de mensen zelf en maak jezelf als gemeente 
niet belangrijk in deze.

• Zo vroeg mogelijk in het onderwijs kinderen te 
laten zien dat er meer is en dat dit normaal is.

• Zorg dat het op iedere basisschool besproken 
wordt.

• Zorgdragen voor goede en vooral verplichte 
voorlichting in het onderwijs hieromtrent.

• Zorgen dat het COC in ‘s-Hertogenbosch een 
eigen pand heeft, zodat daar bijeenkomsten 
georganiseerd worden voor lesbische vrouwen, 
voor homomannen, voor transgenders, voor 
LHBT-jongeren, praatgroepen, workshops over 
weerbaarheid, informatie-avonden over LHBT 
ouderschap, ontmoetingsavonden voor dove 
en slechthorende LHBT-ers (ja, echt die zijn er 
veel in onze stad!), bijeenkomsten voor GSA’s, 
inloopcafé voor LHBT’ers in de comingout fase, 
informatietafel met boeken en folders voor 
LHBT. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

• Zorgen dat LHBT altijd zichtbaar zijn in de ge-
meente en zo Natuurlijk mogelijk.

• Zorgen voor een algemeen gevoel van veilig-
heid. (Wat er in mijn ogen wel is)




