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Samenvatting 

Als Regenboogstad hecht de gemeente ’s-Hertogenbosch veel waarde aan gelijkheid, ongeacht 
seksuele voorkeur. Aan lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT’ers) wordt 
getoond dat de stad er ook voor hen is. In het bijzonder richt het beleid van de gemeente zich op de 
thema’s (1) zichtbaar en bespreekbaar maken, (2) veiligheid, (3) sport, (4) ouderen en zorg en (5) 
jongeren en voorlichting. In deze monitor zoomen we zoveel mogelijk in op deze thema’s.  

  
Acceptatie voor LHB’ers is hoog, maar er zijn aanda chtspunten  
Homoseksualiteit wordt in de gemeente breed gedragen en geaccepteerd. 92 procent van de inwoners 
geeft aan geen problemen te hebben met homoseksuele relaties. Wel zijn er verschillen tussen 
bevolkingsgroepen: mannen, lager opgeleiden en inwoners met een migrantenachtergrond hebben 
meer moeite met LHB’ers.  
 
Tegelijkertijd geeft maar twee derde van de inwoners aan dat het mogelijk is om zonder problemen voor 
een homoseksuele relatie uit te komen in de gemeente. Dit wordt deels veroorzaakt door het grote 
aandeel heteroseksuele inwoners dat zegt dit niet te weten. Tien procent van de LHB’ers geeft aan dat 
dit in de gemeente ’s-Hertogenbosch niet het geval is en dat voor een LHB-relatie uitkomen niet zonder 
problemen mogelijk is in de gemeente. Ook zegt vier procent van de LHB’ers in een buurt te wonen 
waar homoseksualiteit niet geaccepteerd wordt.  
 
Transgenderacceptatie stijgt 
De transgenderacceptatie is hoog in de gemeente ’s-Hertogenbosch, maar minder hoog dan de LHB-
acceptatie. 84 procent van de inwoners geeft aan geen problemen met transgenders te hebben. 
Ouderen, mannen, lager opgeleiden en personen met een migrantenachtergrond hebben relatief meer 
moeite met transgenders. De acceptatie is voor alle groepen gestegen tussen 2014 en 2016. De 
transgenderacceptatie stijgt sterker dan de LHB-acceptatie, wat aangeeft dat er een inhaalslag is 
ingezet. 
 
LHB’ers worden vaker gediscrimineerd 
Er is relatief vaak sprake van discriminatie van LHB’ers in ’s-Hertogenbosch. Dertien procent van de 
LHB’ers tegenover zes procent van de hetero’s zegt zich het afgelopen jaar gediscrimineerd te hebben 
gevoeld. De meldingsbereidheid van discriminatie is voor LHB’ers erg laag.  
 
LHB’ers vaker slachtoffer van geweldsmisdrijven; vo elen zich onveiliger 
Lesbiennes, homoseksuelen en biseksuelen lijken vaker slachtoffer van geweld te zijn dan 
heteroseksuelen: dertien procent van de LHB’ers tegenover zes procent van de hetero’s zegt de 
afgelopen vijf jaar bedreigd, aangevallen of mishandeld te zijn. Er is geen verschil op basis van seksuele 
voorkeur in de kans slachtoffer te worden van een vermogensmisdrijf. 
 
LHB’ers voelen zich vaker onveilig binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch dan heteroseksuelen. 28 
procent van de LHB’ers geeft aan zich vaak of soms onveilig te voelen in de eigen buurt, tegenover 
zestien procent van de heteroseksuelen. Ook lopen LHB’ers vaker dan heteroseksuelen in de eigen wijk 
om om onveilige situaties te vermijden en voelen zij zich op meer plekken onveilig. Hierbij kan worden 
gedacht aan plaatsen als het treinstation, winkelgebied, het centrum van de eigen woonplaats en 
rondom uitgaansgelegenheden. 
 
LHB’ers sporten evenveel als hetero’s, maar vaker a lleen 
Op sportgebied geven LHB’ers relatief vaak aan een solosport, en relatief weinig een duo- of teamsport 
te beoefenen. Er zijn geen noemenswaardige verschillen tussen LHB’ers en heteroseksuelen ten 
aanzien van de sportfrequentie, behaalde beweegnormen en het organisatieverband. Uit landelijk 
onderzoek blijkt dat homoseksuelen over het algemeen geaccepteerd worden binnen 
sportverenigingen, maar dat zij het als een grote stap ervaren om uit de kast te komen.  

 



3 
 

 
LHB’ers zijn vaker eenzaam 
LHB’ers in de gemeente ’s-Hertogenbosch geven vaker dan heteroseksuelen aan meer sociale 
contacten te willen hebben. Bovendien geven zij vaker aan geen contacten te hebben voor hulp en 
ondersteuning in het dagelijks leven. 
 
Grote verschillen tussen LHB-jongeren en heterojong eren 
Tussen LHB-jongeren en heterojongeren zijn grote verschillen zichtbaar. LHB-jongeren in de gemeente 
’s-Hertogenbosch sporten minder, maken zich vaker zorgen over eenzaamheid, pesten en depressieve 
gevoelens en zeggen een slechtere gezondheid te hebben dan heteroseksuelen. Wel doen lesbische, 
homoseksuele en biseksuele jongeren vaker vrijwilligerswerk. 
 
Wat betreft de LHB-acceptatie op scholen geeft 85 procent van de scholieren aan het geen probleem 
te vinden als in de eigen klas leerlingen biseksueel, lesbisch of homoseksueel zijn. Twee procent geeft 
aan er wel problemen mee te hebben. 76 procent van de leerlingen geeft aan gerust vriendschap te 
sluiten met LHB-leerlingen uit de eigen klas; 64 procent van de leerlingen denkt dat op de eigen school 
leerlingen of leerkrachten zonder problemen kunnen vertellen dat ze lesbisch, homoseksueel of 
biseksueel zijn.  
 
Onder scholieren en studenten is de algemene aanvaarding van LHB’ers het hoogst, gevolgd door de 
acceptatie in de naaste omgeving (vriendschap). Het minst hoog is de verwachte acceptatie in de eigen 
school. Om de acceptatie en tolerantie op scholen te verbeteren worden er verschillende maatregelen 
genomen. Zo heeft de Rijksoverheid onderwijs over seksuele diversiteit op middelbare- en Mbo-scholen 
verplicht gesteld.  
 
Achterstanden LHBT’ers blijven hardnekkig 
Geconcludeerd wordt dat de acceptatie van LHBT’ers hoog is, maar dat LHB’ers op sommige gebieden 
op achterstand (blijven) staan in ’s-Hertogenbosch. Beleidsaanbevelingen omvatten onder andere extra 
aandacht voor LHBT’ers onder minderheidsgroepen, het bijhouden van anti-homodelicten door de 
politie, het voortzetten van het LHBT-beleid op scholen en het voeren van structureel beleid ten aanzien 
van seksuele diversiteit.  
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel 

2017 is het Roze Jaar in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Samen met de gemeente Oss organiseren 
we in 2017 Roze Zaterdag, om te bouwen aan begrip, tolerantie, respect en participatie voor lesbiennes, 
homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT’ers)1. In dit Roze Jaar worden ook andere 
activiteiten georganiseerd om op een positieve manier aandacht te schenken aan de positie van 
LHBT’ers.  
 
De gemeente ’s-Hertogenbosch besteedt al langer aandacht aan de positie van LHBT’ers. In 2012 werd 
de gemeente Koplopergemeente binnen het Landelijk Programma Koplopergemeenten Seksuele 
Diversiteit. Dit betekende dat de gemeente door een beleidsplan extra aandacht schonk aan seksuele 
diversiteit en de LHBT-gemeenschap. In december 2014 is via het ‘Roze Stembusakkoord’ een vervolg 
gegeven aan de aflopende status als Koplopergemeente door ’s-Hertogenbosch als Regenboogstad te 
benoemen. De titel van Regenboogstad garandeert een voortzetting van het beleid dat in 2012 is ingezet 
tot en met eind 2017.  
 
De doelen die de gemeente ’s-Hertogenbosch zichzelf heeft gesteld in het Uitvoeringsprogramma 
Regenboogstad 2015-2017, zijn het vergroten en versterken van de (1) sociale acceptatie, (2) 
emancipatie en weerbaarheid, (3) zelfredzaamheid en zelforganisatie, en (4) veiligheid van LHBT’ers. 
Om de doelen van het Regenboogstadprogramma te behalen, zijn er vijf inhoudelijke thema’s benoemd 
waarop het beleid zich in het bijzonder richt: 

1. Zichtbaar en bespreekbaar maken 
2. Veiligheid en monitoring 
3. Sport 
4. Ouderen en zorg 
5. Jongeren en voorlichting 

In de Monitor Seksuele Diversiteit willen we zover mogelijk op deze thema’s en doelen inzoomen. Elk 
hoofdstuk is gerelateerd aan een van deze thema’s. Hiermee pogen we aan te sluiten op de 
beleidsthema’s op het gebied van seksuele diversiteit. 
 
In 2014 verscheen een eerste onderzoek naar seksuele diversiteit in de gemeente ’s-Hertogenbosch. 
Dit onderzoek richtte zich met name op de veiligheid en acceptatie van de lesbiennes, homoseksuelen 
en biseksuelen in de gemeente. De afgelopen jaren is er echter meer informatie beschikbaar gekomen. 
Hierdoor is het mogelijk om ook op andere onderwerpen in te gaan, zoals sport, gezondheid en sociale 
contacten. 
 
De doelstelling van dit onderzoek is tweeledig. Ten eerste wordt de zichtbaarheid, bespreekbaarheid 
en acceptatie van LHBT’ers onderzocht. Hiermee proberen we inzichtelijk te maken hoe er in de 
gemeente over LHBT’ers gedacht wordt. Daarnaast wordt er gekeken naar de verschillen tussen 
heteroseksuelen en LHB’ers bij verschillende thema’s, bijvoorbeeld of tussen LHB’ers en 
heteroseksuelen verschillen zichtbaar zijn bij onderwerpen als veiligheid, sport, gezondheid en sociale 
contacten. 
 
Hier passen de volgende onderzoeksvragen bij: 

� In hoeverre is seksuele diversiteit zichtbaar, bespreekbaar en geaccepteerd in de gemeente 
’s-Hertogenbosch?  
• Wat zijn de ontwikkelingen sinds 2010?  
• Welke verschillen zijn er tussen bevolkingsgroepen en wijken?  

  

                                                      
1 We zijn op de hoogte van het feit dat sommige personen zich niet als lesbienne, homoseksueel, biseksueel of transgender 
beschouwen. Uit praktische overwegingen hebben we gekozen voor dit onderscheid.  
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� Welke verschillen zijn er in beleving tussen LHB’ers en heteroseksuelen op de gebieden: 
a. Acceptatie van LHBT’ers 
b. Veiligheid en leefbaarheid 
c. Sport 
d. Ouderen en zorg 
e. Jongeren 

 
1.2 Aanpak en methoden 1 

1.2.1 Bronnen 

De resultaten van deze studie zijn gebaseerd op enkele enquêtes die de gemeentelijke afdeling 
Onderzoek & Statistiek (O&S) periodiek uitvoert. In deze monitor worden de Veiligheidsmonitor, de 
Leefbaarheidsenquête, de Sport- en Welzijnsenquête, en het Jongerenonderzoek gebruikt. In 
aanvulling hierop wordt naar de discriminatiecijfers van RADAR en de politie gekeken. Indien van 
toepassing worden ook ontwikkelingen over de tijd besproken.  
 
1.2.2 Respondenten 

Welk deel van de respondenten geeft aan LHB’er te zijn? Binnen de geldige antwoorden van onze 
enquêtes identificeert vier à vijf procent van de inwoners zichzelf als LHB’er. Volgens een onderzoek uit 
2006 is zo’n zes à zeven procent van alle Nederlanders homoseksueel, lesbisch of biseksueel (Kuyper, 
2006). Over het algemeen wordt het meten van het percentage homo- en biseksuelen als een lastige 
aangelegenheid beschouwd, met schattingen in recente onderzoeken variërend van 1,6 procent in 
Groot-Brittannië tot ongeveer tien procent gemiddeld in Nederland volgens het Sociaal- en Cultureel 
Planbureau [SCP](Keuzenkamp, Kooiman & Lisdonk, 2012; Vizard, 2015). 
 
Sinds 2016 is het mogelijk om binnen de gemeentelijke enquêtes – naast man en vrouw – ook ‘anders 
(bijv. transgender)’ als antwoord op te geven. Hier hebben bij de Leefbaarheidsenquête geen 
respondenten gebruik van gemaakt. Bij het Sport- en Welzijnsonderzoek waren dit er twee. Het aantal 
respondenten dat ‘anders’ heeft geantwoord is hiermee te laag om betrouwbare resultaten te 
presenteren. Daarom hebben we het op verschillende plaatsen in het rapport alleen over LHB’ers in 
plaats van over LHBT’ers. In landelijk onderzoek is te zien dat per 100.000 inwoners er 13,8 het eigen 
geslacht officieel hebben aangepast (Kuyper & Vanden Berghe, 2017). Het aandeel personen dat 
aangeeft niet zeker te zijn over het eigen geslacht is echter groter. 
 
Tabel 1.1: Totale enquêterespons uitgesplitst naar seksuele voorkeur en geslacht 

 
Veiligheids-
monitor 

Leefbaarheids-
enquête Sport- en Welzijn 

Jongeren-
onderzoek 

  2015 2016 2016 2017 

Homoseksuele inwoners 58 (3,0%) 48 (2,4%) 62 (3,5%) 22 (1,5%) 
Homoseksuele mannen 41 29 36 15 
Lesbische vrouwen 17 19 26 7 
Biseksuele inwoners 29 (1,5%) 29 (1,5%) 23 (1,3%) 39 (2,6%) 
Biseksuele mannen 10 9 10 9 
Biseksuele vrouwen 19 20 13 30 
Heteroseksuele inwoners 1881 (95,6%) 1909 (96,1%) 1688 (95,2%) 1447 (96%) 
Heteroseksuele mannen 984 951 832 675 
Heteroseksuele vrouwen 897 958 856 772 
Totaal geldige antwoorden 1968 1986 1773 1508 
Geen antwoord 1124 (36,4%) 318 (13,8%) 350 (16,5%) 342 (18,4%) 

Totaal 3092 2304 2123 1854 
 

                                                      
1 Uitgebreidere verantwoording over de methodologische aanpak is te vinden in Bijlage 1 
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Opvallend is het grote aantal personen dat geen geldig antwoord geeft voor de seksuele voorkeur. In 
het bijzonder de Veiligheidsmonitor kent een hoog percentage geënquêteerden zonder geldig antwoord. 
Ten opzichte van personen die wel een geldig antwoord geven, zijn inwoners zonder geldig antwoord 
over het algemeen lager opgeleid, ouder en hebben een lager inkomen. Verder zijn het iets vaker 
vrouwen dan mannen die geen geldig antwoord geven. Bij vergelijkingen tussen LHB’ers en 
heteroseksuelen worden de respondenten zonder geldig antwoord niet meegenomen in de analyse. 
 
1.3 Leeswijzer 

Elk hoofdstuk gaat in op een domein binnen de maatschappelijke positie van LHBT’ers die gerelateerd 
is aan de gestelde thema’s binnen het Regenboogstadprogramma. Het betreft de volgende domeinen: 

1. Acceptatie van LHBT’ers 
2. Veiligheid en leefbaarheid 
3. Sport 
4. Ouderen en zorg 
5. Jongeren 

Daarnaast is er ook een hoofdstuk dat ingaat op discriminatie. In het laatste hoofdstuk wordt de balans 
opgemaakt.  
 
In het hoofdstuk ‘Acceptatie van LHBT’ers’ worden de resultaten voor de totale bevolking 
gepresenteerd: hoe denken inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch over LHBT’ers, en hoe 
verschillen bevolkingsgroepen en wijken hierin. Bij de andere domeinen worden de resultaten 
uitgesplitst gepresenteerd voor LHB’ers en heteroseksuelen, zodat eventuele verschillen naar seksuele 
voorkeur zichtbaar worden. 
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2. Acceptatie van LHBT’ers 

De gemeente ’s-Hertogenbosch steekt veel energie in het zichtbaar en bespreekbaar maken van 
LHBT’ers. Roze Zaterdag kan worden gezien als een initiatief van de gemeente om de zichtbaarheid te 
vergroten. Ook wordt in het B&W-voorstel Uitvoeringsprogramma Regenboogstad 2015-2017 
voorgesteld om een transgender-netwerk te ontwikkelen. Daarnaast doet de gemeentelijke organisatie 
extra moeite om LHBT’ers met een loketfunctie zo goed mogelijk van dienst te zijn. 
 
De acceptatie van LHBT’ers staat centraal in dit hoofdstuk. Als eerste wordt gekeken hoe inwoners over 
LHBT’ers denken, en welke ontwikkelingen er over de tijd zijn. Verder wordt onderzocht in welke mate 
gedacht wordt dat in de buurt en in ’s-Hertogenbosch LHBT’ers geaccepteerd worden. Hierbij wordt er 
onderscheid gemaakt naar bevolkingsgroepen, wijken en seksuele voorkeur.  
 
2.1 Acceptatie in de gemeente ’s-Hertogenbosch 

2.1.1 Eigen LHBT-acceptatie  

Uit landelijk onderzoek blijkt dat de acceptatie van lesbiennes, homoseksuelen biseksuelen en 
transgenders in Nederland hoog is (Kuyper, 2015). Is dit ook in de gemeente ’s-Hertogenbosch het 
geval? Met de stelling ‘Ik vind het geen probleem als een man een seksuele relatie heeft met een man, 
of een vrouw met een vrouw’ wordt de acceptatie voor seksuele relaties tussen lesbische vrouwen of 
homoseksuele mannen gemeten. Ruim negen op de tien inwoners geeft aan het (helemaal) eens te zijn 
met deze stelling. Drie procent van de inwoners is het er (helemaal) mee oneens. De gemeente lijkt op 
het gebied van acceptatie gelijk te lopen met Nederland als geheel (Kuyper, 2015). 
 
Figuur 2.1: ‘Ik vind het geen probleem als een man een seksuele relatie heeft met een man, of een vrouw met een 
vrouw’ (N=2.299)  

 
Bron: Leefbaarheidsenquête  
 
Daarnaast is de volgende stelling voorgelegd: ‘Ik vind het geen probleem als homoseksuele mannen of 
lesbische vrouwen bij mij in de straat wonen.’ Uit de gegevens blijkt dat een overgrote meerderheid van 
de inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch geen problemen heeft met het accepteren van 
homoseksuelen in de eigen straat. 94 procent geeft aan het (helemaal) eens te zijn met de stelling. De 
acceptatie voor homoseksuele mannen of lesbische vrouwen in de eigen straat ligt iets hoger dan de 
acceptatie voor seksuele relaties tussen personen van hetzelfde geslacht.  
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Figuur 2.2: ‘Ik vind het geen probleem als homoseksuele mannen of lesbische vrouwen bij mij in de straat wonen’ 
(N=2.294) 

  
Bron: Leefbaarheidsenquête  

   
Met betrekking tot de transgenderacceptatie is de volgende stelling voorgelegd aan de geënquêteerden: 
‘Ik heb geen probleem met mannen die een vrouw willen zijn of vrouwen die een man willen zijn (bijv. 
transgenders).’ Uit de antwoorden blijkt dat inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch minder 
positief staan tegenover transgenders dan dat ze staan tegenover homoseksuelen. 84 procent zegt het 
(helemaal) eens te zijn met de stelling. Negen procent is het eens noch oneens, en een kleine groep 
(2%) is het (helemaal) oneens met de stelling.  
 
Figuur 2.3: 'Ik heb geen probleem met mannen die een vrouw willen zijn of vrouwen die een man willen zijn (bijv. 
transgenders)' (N=2.299) 

 
Bron: Leefbaarheidsenquête  

 
Op basis van de drie voorgaande stellingen is een samengestelde maat gemaakt die de eigen LHBT-
acceptatie meet. Deze is gebaseerd op de twee stellingen over de eigen LHB-acceptatie en de stelling 
over de eigen transgenderacceptatie. In Figuur 2.4 is te zien dat 80 procent van alle inwoners het 
(helemaal) eens is met alle drie de stellingen.  
 
Figuur 2.4: Frequentie (helemaal) mee eens bij drie stellingen over eigen LHBT-acceptatie: (N=2.299) 

 
Bron: Leefbaarheidsenquête 2016 
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Ontwikkelingen over de tijd 
De acceptatie voor transgenders is de laatste jaren gestegen: waar in 2014 nog 79 procent van de 
inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch geen problemen had met transgenders, is dit aandeel 
gestegen naar 84 procent in 2016. Het aantal personen dat aangeeft problemen te hebben met 
transgenders is daarentegen niet gedaald.  
 
De acceptatie voor homoseksuele relaties en voor homoseksuelen in de eigen straat is tussen 2014 en 
2016 niet significant toegenomen, maar blijft hoog. Wanneer er over een langere tijd wordt gekeken, is 
er wel een kleine verhoging van de acceptatie zichtbaar. Tussen 2010 en 2016 is het percentage 
inwoners dat aangeeft geen problemen te hebben met homoseksuele relaties, gestegen van 90 procent 
naar 92 procent. Het aandeel inwoners dat aangeeft wel problemen te hebben met homoseksuele 
relaties, daalde in diezelfde periode van vijf naar drie procent. 
  
2.1.2 Verwachte acceptatie in de buurt en in ’s-Her togenbosch 

Waar de vorige drie stellingen keken naar de mate van acceptatie van respondenten zelf, is er ook 
tweemaal gevraagd in welke mate inwoners denken dat homoseksualiteit in de eigen buurt en in de 
gemeente ’s-Hertogenbosch mogelijk is. Ten eerste is in de Leefbaarheidsenquête de volgende stelling 
voorgelegd: ‘In mijn buurt worden homoseksuele mannen en lesbische vrouwen geaccepteerd.’  
 
60 procent van de respondenten is het (helemaal) eens met de stelling dat in de eigen buurt 
homoseksuelen geaccepteerd worden. Bijna dertig procent geeft aan het niet te weten of er geen 
mening over te hebben. Twee procent van de inwoners is het (helemaal) oneens met de stelling en 
denkt dat LHB’ers in de eigen buurt niet worden geaccepteerd. 
 
Figuur 2.5: 'In mijn buurt worden homoseksuele mannen en lesbische vrouwen geaccepteerd’ (N=2.291) 

 
Bron: Leefbaarheidsenquête  

 
Tevens is er een stelling over de mogelijkheid voor homoseksuele mannen en lesbische vrouwen om 
voor een relatie uit te komen. Deze stelling luidt: ‘In ’s-Hertogenbosch kunnen homoseksuele mannen 
en lesbische vrouwen zonder problemen voor hun relatie uitkomen.’ De antwoorden zijn te zien in Figuur 
2.6. 
 
Over de mogelijkheden voor homoseksuelen om voor een relatie uit te komen in ’s-Hertogenbosch zijn 
inwoners enigszins verdeeld. In totaal denkt 66 procent van de inwoners dat het mogelijk is om zonder 
problemen voor een LHB-relatie uit te kunnen komen in ’s-Hertogenbosch. Vijf procent geeft aan het 
(helemaal) oneens te zijn met de stelling en denkt hiermee dat zonder problemen uit de kast komen in 
de gemeente niet mogelijk is. Verder geeft dertien procent van de inwoners aan het eens noch oneens 
te zijn en zeventien procent van de inwoners weet het niet. 
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Figuur 2.6: 'In ’s-Hertogenbosch kunnen homoseksuele mannen en lesbische vrouwen zonder problemen voor hun 
relatie uitkomen’ (N=2.293) 

 
Bron: Leefbaarheidsenquête  

 
Ontwikkelingen over de tijd  
Ten aanzien van de laatste stelling zijn over de tijd heen wat schommelingen geweest. Waar in 2012 
62 procent van de inwoners aangaf dat zonder problemen voor een LHB-relatie uitkomen in de 
gemeente ’s-Hertogenbosch mogelijk is, is dit percentage in 2016 66 procent. Daarnaast is het 
percentage inwoners dat het (helemaal) oneens is met de stelling tussen 2010 en 2016 gedaald van 
zeven procent naar vijf procent. Inwoners van ’s-Hertogenbosch zijn dus over de tijd heen positiever 
geworden over de mogelijkheden om binnen de gemeente voor een homoseksuele relatie uit te komen.  
 
Dit geldt eveneens voor de stelling over de te verwachten acceptatie in de buurt. Tussen 2014 en 2016 
is het aandeel inwoners dat (helemaal) eens antwoordt, en dus zegt dat in de eigen buurt 
homoseksualiteit wordt geaccepteerd, gestegen van 55 procent naar 60 procent. Dit wordt vooral 
verklaard doordat het aandeel inwoners dat zegt het niet te weten daalde. Het percentage inwoners dat 
het (helemaal) oneens is met de stelling bleef gelijk.  

 
2.2 Verschillen tussen wijken  

Bij de wijken is er een verschil te zien tussen de stellingen die gaan over de eigen acceptatie van 
LHBT’ers en de stellingen over de acceptatie van LHBT’ers in de woonomgeving. Waar bij de eigen 
acceptatie een redelijk eenduidig beeld zichtbaar is, zijn de verdelingen tussen wijken voor de stellingen 
over de te verwachten acceptatie voor LHB’ers in de buurt en gemeente wat meer wisselend. Een tabel 
met het aandeel (helemaal) mee eens van elke wijk voor elke stelling is te vinden in Bijlage 2. 
 
2.2.1 Eigen LHBT-acceptatie 

Inwoners uit Vinkel en West zijn het minst positief over homoseksualiteit en transgenders. Wanneer er 
gekeken wordt naar het aantal inwoners dat het met alle drie de stellingen over de eigen acceptatie voor 
homoseksuele relaties, transgenders en LHB’ers in de straat (helemaal) eens is, valt te zien dat dit voor 
65 procent van de Vinkelaren en voor 74 procent van de inwoners van West het geval is. Ter vergelijking: 
voor de meest accepterende wijk, de Binnenstad, is dit percentage 91 procent.  
 
Voor West is bovendien te zien dat er een kleine groep is (3%) die bij alle drie de stellingen aangeeft 
het er (helemaal) oneens mee te zijn, terwijl dit aandeel voor de andere wijken veelal afwezig is. Er lijkt 
dus sprake te zijn van een kleine groep inwoners in West die problemen heeft met LHBT’ers.  
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Figuur 2.7: Percentage inwoners dat op alle drie de stellingen over de eigen acceptatie van LHBT (helemaal) mee 
eens heeft geantwoord 

 
Bron: Leefbaarheidsenquête 2016 

 
Waarom zijn inwoners van Vinkel en West minder positief over LHBT’ers? Hoewel verklaringen met 
voorzichtigheid moeten worden gelezen, is in analyses te zien dat Vinkelaren ook over andere cultureel 
gerelateerde zaken wat conservatiever zijn. Zo staan zij minder positief tegenover andere culturen en 
hechten zij meer waarde aan het goed spreken van de Nederlandse taal. Voor West lijkt er iets anders 
aan de hand te zijn. Uit regressieanalyses1 blijkt dat het relatief lage acceptatiepercentage in de wijk 
verklaard wordt door het grotere aandeel inwoners met een migratieachtergrond. Wanneer hiervoor 
wordt gecontroleerd, is te zien dat West op zichzelf niet negatiever is dan andere wijken.  
 
Wanneer per stelling de resultaten worden vergeleken, is te zien dat het verschil tussen de wijken het 
grootst is voor de stelling over transgenders. Hier is een verschil van 25 procentpunt zichtbaar tussen 
de Binnenstad (93% (helemaal) mee eens) en Vinkel (68% (helemaal) mee eens). Bij de stellingen over 
de acceptatie voor homoseksuele relaties en acceptatie van homoseksuelen in de eigen straat, is er 
maximaal een verschil van tien procentpunt zichtbaar tussen wijken. De verschillen tussen wijken wat 
betreft acceptatie van transgenders is dus groter dan de verschillen in acceptatie van LHB’ers. 
 
2.2.2 Verwachte acceptatie in de buurt en in ’s-Her togenbosch 

Daarnaast wordt gekeken naar de verschillen tussen wijken in de mate waarin (1) gedacht wordt dat in 
de eigen buurt LHB’ers worden geaccepteerd en (2) in welke mate gedacht wordt dat LHB’ers zonder 
problemen in de gemeente ’s-Hertogenbosch voor hun relatie kunnen uitkomen. 
  
Die wijken waarin homoseksualiteit niet altijd wordt geaccepteerd in de buurt zijn volgens de eigen 
inwoners West (45% (helemaal) mee eens), Zuidoost (52% (helemaal) mee eens) en Noord (57% 
(helemaal) mee eens). Het lagere percentage van buurtacceptatie in West wordt deels verklaard door 
het hoge aandeel wijkbewoners dat zegt geen antwoord op de stelling te weten (36%). Vinkelaren, die 
                                                      
1 Regressie-analyse is een statistische techniek voor het analyseren van gegevens waarin (mogelijk) sprake is van een specifieke 
samenhang, aangeduid als regressie. Meer uitleg over de methodiek staat in Bijlage 1 en de regressietabellen in Bijlage 3. 
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zelf minder positief staan tegenover homoseksualiteit, denken dat homoseksuele inwoners in de eigen 
buurt wel geaccepteerd worden: Vinkel is de wijk met het hoogste aandeel antwoorden (helemaal) mee 
eens, op Engelen na.  
 
Ten aanzien van de stelling: ‘In ’s-Hertogenbosch kunnen homoseksuele mannen en lesbische vrouwen 
zonder problemen voor hun relatie uitkomen’, is een ander beeld zichtbaar. Respondenten uit Rosmalen 
zuid (60%) en Vinkel (62%) zeggen het minst vaak het er (helemaal) mee eens te zijn; inwoners van De 
Groote Wielen (72%) en Engelen (75%) het vaakst. De overige wijken schommelen bij deze stelling 
tussen de 65 procent en de 70 procent van de inwoners die het er (helemaal) mee eens zijn.  
 
2.3 Verschillen tussen bevolkingsgroepen  

2.3.1 Eigen LHBT-acceptatie 

In overeenstemming met landelijk SCP-onderzoek (Kuyper, 2015) staan ook in de gemeente  
’s-Hertogenbosch mannen, lager opgeleiden en inwoners met een migratieachtergrond minder vaak 
positief tegenover LHBT’ers. Hoewel de rangorde van bevolkingsgroepen voor alle drie de stellingen 
zichtbaar zijn, is te zien dat de verhoudingen tussen groepen voor LHB’ers anders liggen dan voor 
transgenders. 
 
Figuur 2.8: Percentage inwoners dat op alle drie stellingen over de LHBT-acceptatie (helemaal) mee eens heeft 
geantwoord (N=2.294) 

 
Bron: Leefbaarheidsenquête 2016 

 

Dit is ten eerste het geval bij verschillen op basis van geslacht. Waar bij de twee stellingen over homo-
acceptatie het verschil tussen mannen en vrouwen klein is (3%), is dit verschil groter bij de 
transgenderacceptatie (78 procent voor mannen tegenover 86 procent voor vrouwen). Ook ten aanzien 
van opleidingsniveaus is dit gat zichtbaar: hier is het verschil tussen laag en hoog opgeleiden bij de 
stelling over transgenders zestien procentpunt (88 procent voor hoog tegenover 72 procent voor laag). 
Bij vragen over de acceptatie van homoseksualiteit is dit verschil zo’n zes à zeven procentpunt. 
 
Tussen mannen en vrouwen, en laag en hoog opgeleiden is er dus een relatief groot verschil zichtbaar 
tussen de transgenderacceptatie en de LHB-acceptatie. Voor inwoners met een migratieachtergrond is 
het verschil tussen de transgenderacceptatie en LHB-acceptatie juist relatief klein in vergelijking met 
autochtonen. Laatstgenoemde groep kent een verschil van twaalf procent in acceptatie tussen de twee 
LHB-stellingen en de stelling over de acceptatie van transgenders, terwijl dit verschil voor de niet-
westerse migrantengroep ongeveer zes procent is.  
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Het aandeel (helemaal) mee eens is bij autochtonen (83%) desalniettemin nog steeds hoger dan onder 
niet westerse migranten (70%) bij de stelling over transgenders. Het verschil tussen beide groepen is 
eveneens in de regressieanalyse zichtbaar.  
 
Tot slot worden de verschillen op het gebied van de leeftijdsgroepen besproken. In Figuur 2.8 lijkt de 
groep ’65 jaar en ouder’ de minst hoge acceptatie te hebben. Dit wordt vooral verklaard door het grotere 
aandeel ouderen dat moeite heeft met transgenders: deze groep geeft significant vaker aan problemen 
te hebben met mannen die een vrouw willen zijn of vrouwen die een man willen zijn. Wel is de acceptatie 
van transgenders voor deze groep gestegen van 67 procent in 2014 naar 75 procent in 2016. Wat betreft 
de acceptatie van LHB’ers zijn er geen noemenswaardige verschillen op het gebied van leeftijd.  
   
2.3.2 Verwachte acceptatie in de buurt en in ’s-Her togenbosch 

Ten aanzien van de verwachte acceptatie in de buurt en in de gemeente ’s-Hertogenbosch zijn er minder 
grote verschillen zichtbaar dan bij de eigen acceptatie. Inwoners met een migratieachtergrond geven 
minder vaak aan in een buurt te wonen waar homoseksuele mannen en lesbische vrouwen worden 
geaccepteerd. Uit de regressieanalyse blijkt dat zij in wijken wonen waar relatief minder inwoners 
positief staan tegenover LHB’ers. Hoger opgeleiden en de leeftijdsgroep ’40-49 jaar’ geven juist vaker 
aan in een LHB-accepterende buurt te wonen.  
 
Figuur 2.9: Percentage inwoners dat het (helemaal) eens is met de stelling: ‘In mijn buurt worden homoseksuele 
mannen en lesbische vrouwen gemakkelijk geaccepteerd’ 

 
Bron: Leefbaarheidsenquête 2016 

 
Tegelijkertijd geven hoger opgeleiden verhoudingsgewijs minder vaak aan dan lager opgeleiden dat 
homoseksuele mannen en lesbische vrouwen zonder problemen voor hun relatie uit kunnen komen. Dit 
geldt tevens voor de groep 50 tot 65-jarigen. Inwoners met een niet-westerse migratieachtergrond geven 
ook minder vaak aan dat dit mogelijk is.  
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2.4 Verschillen tussen LHB’ers en heteroseksuelen 

Bij twee relevante stellingen zijn de verschillen tussen LHB’ers en heteroseksuelen onderzocht: (1) 'In 
mijn buurt worden homoseksuele mannen en lesbische vrouwen geaccepteerd’ en (2) ‘In ’s-
Hertogenbosch kunnen homoseksuele mannen en lesbische vrouwen zonder problemen voor hun 
relatie uitkomen.’ 
 
LHB’ers denken vaker dan heteroseksuelen dat homo- en biseksuelen in de eigen buurt geaccepteerd 
worden. Waar 66 procent van alle heteroseksuelen vindt dat in de eigen wijk homoseksuelen 
geaccepteerd worden, meent 71 procent van alle LHB’ers dat dit het geval is. Dit verschil is echter niet 
statistisch significant. Bovendien geven heteroseksuelen relatief vaak aan geen antwoord te kunnen of 
willen geven. Vier procent van de LHB’ers is het in 2016 (helemaal) oneens met de stelling en geeft 
hiermee aan in een wijk te wonen waarin homoseksuele mannen en lesbische vrouwen niet worden 
geaccepteerd. Dit percentage is vergelijkbaar met dat van 2014. 
 
Figuur 2.10: 'In mijn buurt worden homoseksuele mannen en lesbische vrouwen geaccepteerd’ (N=2.291) 

 
Bron: Leefbaarheidsenquête 2016 

 
Tevens zegt tien procent van de LHB’ers dat het niet mogelijk is voor homoseksuele mannen en 
lesbische vrouwen om zonder problemen voor een homoseksuele relatie uit te komen in de gemeente 
’s-Hertogenbosch. Dit percentage is significant hoger dan dat van heteroseksuelen (3%). De 
verhoudingen tussen de groepen zijn tussen 2014 en 2016 ongeveer gelijk gebleven. Er is geen 
noemenswaardig verschil tussen LHB’ers en heteroseksuelen in de mate waarin personen het 
(helemaal) eens zijn met de stelling.  
 
Figuur 2.11: 'In ’s-Hertogenbosch kunnen homoseksuele mannen en lesbische vrouwen zonder problemen voor 
hun relatie uitkomen’ (N=1.983) 

 
Bron: Leefbaarheidsenquête 2016 
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2.5 Samenvattende tabel 

Ter afsluiting zijn alle significante verschillen tussen verschillende groepen op de vijf besproken LHBT-
stellingen in kaart gebracht. De eerste kolom betreft de groepen die vaker (helemaal) mee eens hebben 
geantwoord op de stellingen. De tweede kolom toont de groepen die significant vaker (helemaal) mee 
oneens hebben geantwoord. De groepen zijn vergeleken met iedereen die niet van die groep is. 
Bijvoorbeeld: alle 18-29 jarigen zijn vergeleken met alle respondenten ouder dan 30 jaar. 
 
Tabel 2.1: Significante verschillen op basis van wijk, leeftijdsgroep, opleidingsniveau, geslacht en etniciteit bij de 
volgende stellingen: 

Vaker (helemaal) mee eens  Vaker (helemaal) mee oneens  
'Ik vind het geen probleem als een man een seksuele relatie met een man heeft, of een vrouw met 

een vrouw' 
• Binnenstad  
• Empel 
• Hoger opgeleiden 
• Vrouwen 
• Nederlandse achtergrond  

• West 
 
 
 

• Niet-westerse achtergrond 

‘Ik heb geen probleem met mannen die een vrouw willen zijn of vrouwen die een man willen zijn (bijv. 
transgenders)’ 

• Binnenstad 
• Graafsepoort 
• 30-39 jaar  
• 40-49 jaar 
• Hoger opgeleiden 
• Vrouwen 
• Nederlandse achtergrond 

 
 

• 65 jaar en ouder 
 

• Lager opgeleiden 
• Mannen 

‘Ik vind het geen probleem als homoseksuele mannen of lesbische vrouwen bij mij in de straat 
wonen’ 

• Binnenstad  
• Rosmalen zuid 
• 30-39 jaar  
• 40-49 jaar 
• Middelbaar opgeleiden  
• Hoger opgeleiden 
• Vrouwen 
• Nederlandse achtergrond 

• West 
 
 
 
 
 
 

• Niet-westerse achtergrond  

‘In ’s-Hertogenbosch kunnen homoseksuele mannen en lesbische vrouwen zonder problemen voor 
hun relatie uitkomen’ 

• Engelen 
• 65 jaar en ouder 
• Lager opgeleiden 

 

• Muntel/Vliert 
• 50-64 jaar 

 
• Niet-westerse achtergrond 

'In mijn buurt worden homoseksuele mannen en lesbische vrouwen geaccepteerd’ 

• Engelen 
• Vinkel 
• 40-49 jaar 
• Hoger opgeleiden 
• Nederlandse achtergrond 

• West 
• Muntel/Vliert  
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3. Discriminatie  

Volgens Artikel 1 van de grondwet is discriminatie op basis van godsdienst, levensovertuiging, politieke 
gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, niet toegestaan. Toch ervaren sommige inwoners 
discriminatie op basis van hun seksuele voorkeur in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Dit hoofdstuk gaat 
over ervaren en gemelde situaties van discriminatie. 
 
Naast Artikel 1 is er de Algemene Wet Gelijke Behandeling [AWGB], waarin onder andere staat dat er 
niet op basis van ‘hetero- of homoseksuele gerichtheid’ onderscheid mag worden gemaakt. Tevens is 
eind 2016 door de regering besloten dat voortaan ook transgenders en genderfluïde personen expliciet 
in de AWGB vertegenwoordigd moeten zijn. De Rijksoverheid is bij publicatie van dit rapport hier een 
invulling voor aan het zoeken. Gesuggereerd wordt ‘geslachtskenmerken’, ‘genderidentiteit’ en 
‘genderexpressie’ als discriminatiegronden in de wet op te nemen (RADAR, 2017). 

 
3.1 Ervaren discriminatie 

In de Leefbaarheidsenquête is de volgende vraag gesteld: ‘Hebt u zich in de afgelopen 12 maanden 
gediscrimineerd gevoeld?’ In 2016 voelde dertien procent van de LHB’ers afgezet tegenover zes procent 
van de heteroseksuelen in de gemeente ’s-Hertogenbosch zich de afgelopen twaalf maanden 
gediscrimineerd. Het betreft hier alle discriminatievormen, en niet specifiek LHB-discriminatie. Het kan 
dus zijn dat iemand zich gediscrimineerd voelde door bijvoorbeeld leeftijd of afkomst, en niet vanwege 
hun seksuele oriëntatie. Tussen 2014 en 2016 is het percentage LHB’ers dat zegt gediscrimineerd te 
zijn, ongeveer gelijk gebleven. In beide jaren gaf geen van de responderende LHB’ers aan dit te hebben 
gemeld bij een instantie.  
 
Figuur 3.1: Percentage personen dat zegt zich de afgelopen 12 maanden zich gediscrimineerd te hebben gevoeld 
(N=4.182) 

 
Bron: Leefbaarheidsenquête 2016 
 
Er is een logistische regressieanalyse uitgevoerd om de kans om gediscrimineerd te worden te kunnen 
voorspellen. Dit gebeurt aan de hand van verschillende eigenschappen die mogelijk een effect hebben 
op discriminatie. In de analyse is gekeken naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, afkomst, seksuele 
voorkeur, wijk en jaar van onderzoek (2014 en 2016). 
 
In de analyse is duidelijk te zien dan LHB’ers een grotere kans hebben om gediscrimineerd worden dan 
heteroseksuelen, ook onder controle van andere kenmerken. LHB’ers hebben een ruim twee keer zo 
grote kans om gediscrimineerd te worden. Het andere sterke kenmerk waarop gediscrimineerd wordt is 
etniciteit. Inwoners van niet-westerse afkomst hebben een ruim drie keer zo grote kans om 
gediscrimineerd te worden dan autochtonen, gecontroleerd voor de andere kenmerken.  
 
3.2 Meldingen van discriminatie 

Bij antidiscriminatiebureau RADAR kunnen burgers een melding doen van discriminatie. In 2016 
noteerde het antidiscriminatiebureau in totaal 40 klachten voor de gemeente ’s-Hertogenbosch op alle 
discriminatiegronden. Hierbij zaten geen meldingen van discriminatie op basis van seksuele oriëntatie 
of genderidentiteit. 
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Ook kunnen inwoners van ’s-Hertogenbosch terecht bij de politie wanneer zij menen gediscrimineerd te 
worden. Bij de politie kwamen in totaal 6 meldingen van discriminatie binnen. Het is onbekend of dit 
specifiek meldingen zijn van discriminatie op basis van seksuele oriëntatie of genderidentiteit. 
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4. Veiligheid en leefbaarheid 

De gemeente ‘s-Hertogenbosch streeft ernaar een veilige gemeente te zijn voor iedereen, ongeacht 
seksuele voorkeur. Met het Uitvoeringsprogramma Regenboogstad 2015-2017 zet de gemeente in haar 
beleid extra in op de veiligheid van LHBT’ers. Zo worden professionals getraind om de specifieke 
veiligheidsproblematiek ten aanzien van seksuele diversiteit te kunnen doorgronden en wordt gepoogd 
inwoners beter bewust te laten zijn van de veiligheidsrisico’s die samenhangen met een andere 
geaardheid.  
   
In dit hoofdstuk wordt gekeken in welke mate er verschillen zijn tussen LHB’ers en heteroseksuelen op 
veiligheidsgebied. Dat wil zeggen met betrekking tot slachtofferschap en onveiligheidsgevoelens. 
Daarnaast wordt gekeken naar enkele aspecten van leefbaarheid in buurten.  
 
4.1 Kans op slachtofferschap 

In de Veiligheidsmonitor wordt gevraagd of personen in de afgelopen vijf jaar slachtoffer zijn geworden 
van (1) (poging tot) woninginbraak, (2) diefstal uit en vanaf auto, (3) autodiefstal, (4) diefstal ander 
motorvoertuig, (5) fietsendiefstal, (6) (poging tot) zakkenrollen of beroving of (7) geweld. Geweld 
betekent in deze dat een persoon daadwerkelijk is aangevallen of mishandeld, of daarmee gedreigd is. 
De andere genoemde criminele daden zijn allen vermogensmisdrijven.  
 
Figuur 4.1: Percentage inwoners dat in de afgelopen vijf jaar slachtoffer is geworden van een misdrijf: (N=1.960) 

 
Bron: Veiligheidsmonitor 2015 

 
Het enige significante verschil tussen LHB’ers en heteroseksuelen dat gevonden wordt is 
slachtofferschap van geweld. In de gemeente ’s-Hertogenbosch wordt dertien procent van de LHB’ers 
en zes procent van de heteroseksuelen slachtoffer van geweld. In vergelijking met 2013 is dit 
percentage gelijk gebleven. Op het gebied van vermogensdelicten worden er geen significante 
verschillen tussen LHB’ers en heteroseksuelen gevonden. 
  
 

6%

9%

23%

6%

4%

19%

13%

13%

7%

26%

8%

4%

26%

14%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Geweld

(Poging tot) zakkenrollen, beroving

Fietsendiefstal

Diefstal ander motorvoertuig

Autodiefstal

Diefstal uit en vanaf auto

(Poging tot) woninginbraak

LHB Heteroseksueel



21 
 

Met betrekking tot slachtofferschap van geweld is een regressieanalyse uitgevoerd. Een regressiemodel 
biedt de mogelijkheid kansen te berekenen voor verschillende kenmerken op basis van andere 
kenmerken. De andere kenmerken zijn in dit geval geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, afkomst, 
huishoudsituatie, seksuele voorkeur, woonwijk1 en jaar van onderzoek (2013 en 2015). Een tabel met 
alle uitkomsten is te vinden in Bijlage 3. 
 
Uit de analyse blijkt dat LHB’ers vaker slachtoffer zijn van geweld: de kans hierop is voor LHB’ers 7 
procentpunt hoger dan voor heteroseksuelen. Dit verschil is echter (net) niet significant. De opname van 
andere controlerende kenmerken zorgt ervoor dat de directe relatie tussen seksuele voorkeur en 
slachtofferschap van geweld minder groot wordt. In de analyse is verder te zien dat vrouwen, ouderen 
en inwoners met een niet-westerse migratieachtergrond minder vaak slachtoffer van geweldsdelicten 
zijn. 
 
Ook volgens de landelijke Veiligheidsmonitor2 van het Centraal Bureau voor de Statistiek [CBS] (2017) 
hebben LHB’ers een enigszins grotere kans om slachtoffer te worden van een geweldsdelict. Volgens 
landelijke gegevens van de politie was tussen 2009 en 2013 van alle aangiften die specifiek 
geregistreerd stonden als anti-homogeweld, bij zeventien procent sprake van bedreiging, bij 32 procent 
van eenvoudige mishandeling, bij zeven procent van zware mishandeling en bij dertien procent van 
openlijke geweldpleging (Segerink, 2013)3.  

 
4.2 Ervaren onveiligheid 

In de landelijke cijfers van de Veiligheidsmonitor is te zien dat lesbiennes, homoseksuelen en 
biseksuelen in vergelijking met heteroseksuelen zich beduidend vaker in de eigen buurt onveilig voelen 
(CBS, 2017). Ook in de gemeente ’s-Hertogenbosch is dit verschil te zien. 28 procent van de LHB’ers 
geeft aan zich vaak of soms onveilig te voelen in de eigen buurt, tegenover zestien procent van de 
heteroseksuelen. Vergeleken met 2013 zijn deze percentages voor zowel heteroseksuelen als LHB’ers 
ongeveer hetzelfde gebleven. 
 
Figuur 4.2: Onveiligheidsgevoelens in de eigen buurt (N=1.958) 

 
Bron: Veiligheidsmonitor 2015 

 
Uit landelijk onderzoek (CBS, 2017) blijkt dat biseksuelen zich over het algemeen veiliger voelen dan 
homoseksuelen. Ook in de gemeente ’s-Hertogenbosch is deze verhouding te zien: homoseksuele 
mannen voelen zich significant vaker onveilig dan biseksuele mannen. Voor vrouwen is deze verhouding 
ook te zien, maar hier zijn de resultaten door het kleinere aantal respondenten niet significant. Al met al 
                                                      
1 Nuland en Vinkel zijn niet meegenomen in de analyse omdat deze kernen in 2013 nog niet tot de gemeente ’s-Hertogenbosch 
behoorden. 
2 Er bestaan kleine verschillen in de uitkomsten tussen de Veiligheidsmonitor in ’s-Hertogenbosch en de landelijke 
Veiligheidsmonitor. Dit komt doordat het twee verschillende onderzoeken zijn, die verschillen betreft steekproef, methoden en 
vraagstelling. 
3 Deze verhoudingen kunnen als indicerend worden gezien voor de registratieverhoudingen, aangezien sommige eenheden anti-
homogeweld niet als zodanig registreren. Daarnaast verschilt de aangiftebereidheid per delict; deze is bijvoorbeeld voor 
belediging lager dan voor geweldsdelicten (Segerink, 2013). 
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zou dit betekenen dat biseksuelen op veiligheidsgebied minder ‘last’ hebben van hun seksuele 
geaardheid dan homoseksuelen.  
 
Ook bij het kijken naar onveiligheidsgevoelens is gebruik gemaakt van logistische regressie. In deze 
analyse is gekeken naar de invloeden van geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, migratieafkomst, 
huishoudsituatie, seksuele voorkeur, wijk en jaar van de enquête (2013 en 2015). In de analyse is ten 
eerste te zien dat LHB’ers zich vaker onveilig voelen in de eigen wijk dan heteroseksuelen. Onder 
controle van de andere kenmerken hebben heteroseksuelen een twaalf procentpunt hogere kans om 
zich vaak of soms onveilig te voelen dan LHB’ers. Homo- of biseksualiteit blijkt dus een sterke 
voorspeller voor onveiligheidsgevoelens te zijn. 
 
4.2.1 Onveiligheidgevoelens op verschillende plekke n 

Naast de onveiligheidsgevoelens in de eigen buurt is ook voor andere plekken gevraagd in welke mate 
inwoners zich daar onveilig voelen. Te zien is dat LHB’ers zich vaker onveilig voelen op bepaalde 
plekken dan heteroseksuelen. LHB’ers voelen zich vaker onveilig op het treinstation, in het 
winkelgebied, in het centrum van de woonplaats en rondom uitgaansgelegenheden. Ook ’s avonds 
alleen thuis, voelen LHB’ers zich significant vaker onveilig in de gemeente ’s-Hertogenbosch. 
Vergeleken met 2013 voelen in 2015 minder LHB’ers zich onveilig rondom uitgaansgebieden en op 
plekken waar jongeren rondhangen. Ze voelen zich daarentegen nu vaker onveilig in het eigen huis dan 
in 2013. 
 
Figuur 4.3: Percentage inwoners dat aangeeft zich 'vaak' of 'soms' onveilig te voelen op de volgende plekken: 
(N=1.954) 

 
Bron: Veiligheidsmonitor 2015 

 
4.3 (On)veiligheidspreventie 

Mensen gaan onveilige situaties ook weleens uit de weg. Bijvoorbeeld door ’s avonds de deur niet open 
te doen of om te lopen om bepaalde plekken te vermijden. Dit vermijdingsgedrag kan een aanwijzing 
zijn voor angst. In de Veiligheidsmonitor is gevraagd in welke mate inwoners van de gemeente  
’s-Hertogenbosch zulke acties ondernemen om onveilige situaties te voorkomen. 
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Figuur 4.4: Percentage personen dat aangeeft vaak of soms in de eigen buurt om te lopen of  
's avonds de deur niet meer open te doen (N=1.819) 

 
Bron: Veiligheidsmonitor 2015 

  
In Figuur 4.4 is te zien dat LHB’ers relatief vaak ’s avonds de deur niet meer open doen en omlopen in 
de eigen buurt om onveilige situaties te vermijden. Hierbij is enkel het omlopen in de buurt statistisch 
significant. Vergeleken met 2013 doen LHB’ers in 2015 minder vaak ‘s avonds de deur open; het 
omlopen in de eigen buurt blijft stabiel. 

 
Tevens is er gekeken naar preventiemaatregelen die personen nemen om vermogensmisdrijven te 
voorkomen. Er zijn geen verschillen naar seksuele voorkeur waarbij inwoners (1) vaker het licht laten 
branden wanneer niemand thuis is, (2) een fiets in een bewaakte fietsenstalling zetten, (3) waardevolle 
spullen meenemen uit de auto of (4) waardevolle spullen thuislaten om diefstal te voorkomen.  
 
4.4 Leefbaarheid van de woonbuurt 

4.4.1 Rapportcijfers buurt 

In deze paragraaf wordt gekeken hoe heteroseksuele- en LHB-inwoners hun woonomgeving 
beoordelen.  
 
Tabel 4.1: Rapportcijfer buurt voor de volgende thema's: (N=1.966) 

 
Woon -

omgeving 
Leefbaar -

heid 
Veiligheid  Woning  Tolerantie  Contact met 

buurtgenoten 

Hetero 7,4 7,4 6,9 7,9 7,2 6,8 

LHB 6,8 6,8 6,3 7,6 6,7 6,3 

Bron: Veiligheidsmonitor 2015 

 
In Tabel 4.1 is te zien dat LHB’ers over het algemeen de eigen buurt met een lager rapportcijfer 
beoordelen dan heteroseksuelen. Zij geven gemiddeld een lager rapportcijfer voor de veiligheid en 
leefbaarheid in de buurt en de woonomgeving. Wanneer echter gecontroleerd wordt voor de wijken 
waarin zij wonen, zijn de verschillen niet langer significant. Dit betekent dat de LHB-respondenten in 
vergelijking met de heteroseksuele respondenten vaker woonachtig zijn in wijken die slechter worden 
beoordeeld.  
 
Het is in dit kader niet alleen interessant te kijken naar de verschillen tussen LHB’ers en 
heteroseksuelen, maar ook naar verschillen in de mate van acceptatie van LHB’ers. Hierom is een maat 
geconstrueerd op basis van drie stellingen ten aanzien van de houding ten opzichte van LHBT’ers. 
Eerder is deze maat gebruikt in het hoofdstuk ‘Acceptatie van LHBT’ers’. Deze samengestelde waarde 
is vervolgens vergeleken met de rapportcijfers die personen op verschillende aspecten in hun wijk 
geven.  
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Het blijkt dat personen die positiever staan ten opzichte van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen 
en transgenders, ook positiever staan tegenover hun woonbuurt. Per wijk apart is de relatie tussen wijk 
en LHBT-acceptatie daarentegen nauwelijks significant, wat aanduidt dat de veronderstelde relatie 
vooral veroorzaakt wordt dat personen die positiever over LHBT’ers zijn in ‘betere’ wijken wonen. Enkel 
voor Nuland en Vinkel is de relatie significant. Deze plaatsen kennen een mate van LHB-acceptatie die 
sterk correleert met het rapportcijfer die ze hun buurt geven. Inwoners van Vinkel staan bijvoorbeeld 
negatiever over LHBT’ers, maar ook negatiever ten opzichte van hun buurt.  
 
4.4.2 Sociale cohesie 

Aan de inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch is een aantal stellingen voorgelegd over de sociale 
cohesie in de buurt. Op basis van deze stellingen is een schaalscore opgesteld – een waarde van tussen 
de 0 en de 10 – om te bepalen hoe personen in de eigen wijk de sociale cohesie ervaren. De maat van 
sociale cohesie is gebaseerd op de volgende vier stellingen: 

1. De mensen in de buurt kennen elkaar nauwelijks. 
2. De mensen in de buurt gaan op een prettige manier met elkaar om. 
3. Ik woon in een gezellige buurt, waar veel saamhorigheid is. 
4. Ik voel me thuis bij de mensen die in de buurt wonen. 

 
Het lijkt er in eerste instantie op dat LHB’ers de sociale cohesie in de wijk minder goed waarderen dan 
heteroseksuelen. Waar de schaalscore sociale cohesie voor heteroseksuelen gemiddeld een 6,3 is, is 
dit cijfer voor LHB’ers een 5,4. Wanneer wordt gecontroleerd voor de wijk waarin men woont, is te zien 
dat er niet langer significante verschillen zijn tussen LHB’ers en hetero’s. LHB’ers wonen in wijken die 
ook door heteroseksuelen slechter worden beoordeeld op het gebied van de sociale cohesie. In het 
bijzonder wonen LHB’ers relatief vaak in de Binnenstad en in West. Dit zijn twee wijken met een lage 
schaalscore voor sociale cohesie in vergelijking met de andere wijken.  
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5. Sport 

Het belang van sport komt sterk naar voren in het Uitvoeringsprogramma Regenboogstad 2015-2017. 
Er zijn in dit kader verbindingen aangegaan met bijvoorbeeld FC Den Bosch en amateurverenigingen 
om de positie van LHB’ers te versterken. En de gemeentelijke sportorganisatie  
’S-PORT zorgde voor demonstratielessen op basisscholen. Binnen het Regenboogstadprogramma zijn 
er drie doelen voor eind 2017: 
1. Op amateurvoetbal verenigingen zijn trainers/coaches getraind in omgaan met diversiteit. 
2. Meer scholen voor primair onderwijs nemen deel aan Powerkicks (een sportactiviteit gericht op 

acceptatie seksuele diversiteit). In 2015 waren dit er negen. 
3. Combinatiefunctionarissen/Citytrainers hebben een certificaat ‘Trainer Diversiteit’. 
 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de verschillen op sportgebied tussen LHB’ers en heteroseksuelen. 
Er wordt onder andere gekeken of er verschillen zijn wat betreft de frequentie van sporten, wat voor 
soort sport inwoners beoefenen en in welk organisatieverband ze dit doen. Ter afsluiting wordt een 
overzicht gegeven van recent uitgekomen landelijke onderzoeken op het gebied van LHBT’ers.  
 
5.1 Sportfrequentie- en norm 

Als eerste wordt gekeken wat de verschillen zijn in de frequentie waarin personen sporten. Hierbij hoort 
de stelling: ‘Hoeveel keer hebt u de afgelopen 12 maanden in totaal gesport?’ De resultaten zijn te 
vinden in Figuur 5.1. 
 
Figuur 5.1: 'Hoeveel keer hebt u de afgelopen 12 maanden in totaal gesport?' (N=1.748) 

 
Bron: Sport- en Welzijnsenquête 2016  

 
Uit de resultaten blijkt dat er in de gemeente ’s-Hertogenbosch geen significante verschillen zijn tussen 
LHB’ers en heteroseksuelen in het aantal keren dat ze per jaar sporten. Zo sport 43 procent van de 
LHB’ers minimaal een keer per week, tegenover 40 procent van de heteroseksuelen. Deze bevinding is 
in lijn met landelijk onderzoek, waarin ook geen verschillen in sportfrequentie te zien is (Kuyper, 2016). 
 
Aan de hand van deze gegevens is ook de RSO-sportnorm uitgerekend. Volwassenen voldoen aan de 
landelijke Richtlijn Sportonderzoek (RSO) wanneer zij minimaal 12 keer per jaar (oftewel maandelijks) 
sporten. Ook voor de sportnorm zijn geen verschillen waar te nemen tussen LHB’ers en 
heteroseksuelen. Wel wordt in 2016 over het algemeen de norm vaker gehaald dan in 2014, zowel door 
LHB’ers als door heteroseksuelen. 
  
Naast de RSO-sportnorm wordt ook de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) gehanteerd. 
Deze wordt behaald wanneer personen minimaal vijf dagen per week een half uur per dag matig 
intensief bewegen. Ook voor deze norm zijn geen noemenswaardige verschillen te zien tussen LHB’ers 
en heteroseksuelen in de mate waarin het behaald wordt. Ook in landelijk onderzoek is er geen verschil 
te zien tussen LHB’ers en heterosekuelen in de mate waarin de RSO-sportnorm en de NNGB wordt 
behaald (Pulles & Visser, 2017).  
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Figuur 5.2: Percentage LHB'ers en heteroseksuelen dat de NNGB haalt (N=1.752) 

 
Bron: Sport- en Welzijnsenquête 2016  

 
5.2 Soort sport 

Tevens is gekeken naar het soort sport waarin LHB’ers en heteroseksuelen participeren in de gemeente 
’s-Hertogenbosch. Hierbij is er onderscheid gemaakt tussen solosporten, duosporten en teamsporten. 
Solosporten zijn sporten die een persoon alleen kan beoefenen (bijv. wielrennen), duosporten moeten 
minimaal gezamenlijk worden beoefend (bijv. tennis) en teamsporten worden in een team beoefend 
(bijv. voetbal)1. 
 
Figuur 5.3: Percentage LHB- en heterosporters die het afgelopen jaar een solosport, duosport of teamsport hebben 
beoefend  (N=1.458)2 

 
Bron: Sport- en Welzijnsenquête 2016  

 
Uit de resultaten blijkt dat LHB’ers relatief vaak een solosport beoefenen, en minder vaak een duo- of 
teamsport. 91 procent van de sportende LHB’ers beoefent een solosport, tegenover 80 procent van de 
sportende heteroseksuelen. Een omgekeerde verhouding is zichtbaar bij duo- en teamsporten: die 
worden juist relatief vaak beoefend door heteroseksuelen. Bij deze twee soorten sporten is het verschil 
tussen de groepen individueel niet, maar gezamenlijk wel significant. LHB’ers sporten dus vaker alleen 
en minder vaak samen. 
 
5.3 Organisatieverband 

In de Sport- en Welzijnsenquête wordt tevens gevraagd in welk organisatieverband inwoners 
deelnemen aan sport, zoals alleen, in groeps- of verenigingsverband. In aanvulling op de vorige stelling 
zou het kunnen zijn dat LHB’ers niet alleen vaker een solosport beoefenen, maar ook vaker alleen en 
ongeorganiseerd sporten. Bij de vraag konden respondenten verschillende antwoordmogelijkheden 

                                                      
1 Het onderscheid naar solo-, duo- en teamsporten is gebaseerd op onderzoeken van het CBS en SCP. Een precies onderscheid 
naar sport is te vinden in Bijlage 1. 
2 De opgetelde figuurwaarden halen net geen 100 procent. Dit komt doordat de sportvorm denksport niet is getoond. 

35%

33%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Heteroseksueel

LHB

7%

11%

80%

6%

91%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Teamsport

Duosport

Solosport

LHB Heteroseksueel



27 
 

opgeven, waaronder bijvoorbeeld ‘in het kader van bedrijfssport’, ‘als lid van een sportvereniging’ en 
‘als deelnemer van een georganiseerd sportevenement.’ De antwoordmogelijkheden zijn 
samengevoegd in verschillende categorieën; de nieuwe verdeling is te zien in Figuur 5.4.  
 
Figuur 5.4: Percentage sportende LHB'ers en heteroseksuelen in verschillende organisatieverbanden (N=1.754) 

 
Bron: Sport- en Welzijnsenquête 2016  
 
Uit de resultaten blijkt dat er weinig verschillen zijn op het gebied van organisatieverbanden in  
’s-Hertogenbosch. Het grootste verschil is zichtbaar binnen de antwoordcategorie ‘alleen, 
ongeorganiseerd’, maar dit verschil is niet significant. Bij de andere categorieën is het verschil tussen 
de LHB’ers en heteroseksuelen nog kleiner. Er is dus geen verschil tussen LHB’ers en heteroseksuelen 
qua organisatieverband. 
 

Binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch is er één sportvereniging actief gericht op LHBT’ers. 
Gaysportclub Zoete Lieve Gerritje (ZLG) is in 1989 opgericht en beoefent op het moment badminton en 
volleybal. Trainingen vinden onder meer plaats in hallen in de Hintham en de Schutskamp. Leden van 
de sportclub nemen deel aan reguliere en LHBT-competities in de gemeente, Nederland en Europa. 
 
5.4 Ervaringen van LHB’ers in sportteams- en vereni gingen (ander onderzoek) 

Het meeste onderzoek op het gebied van LHB-acceptatie binnen sportverenigingen is gedaan over 
mannen in teamsporten. Uit onderzoek blijkt dat homoseksuelen in Nederland net zo graag willen 
meedoen aan teamsporten als heteroseksuelen, maar dat ze in sommige gevallen bang zijn voor 
negatieve reacties van teamgenoten. Voetbal in het bijzonder wordt op dit gebied als homo-onvriendelijk 
en sterk heterogericht gezien (van Groenestein & van der Linden, 2012). 
 
In de praktijk lijkt dit volgens onderzoek echter niet zo te zijn en lijken voetbalteams niet of nauwelijks 
problemen te hebben met homoseksuelen. In 2015 verscheen een onderzoek naar de homo-acceptatie 
van voetbalteams in ’s-Hertogenbosch en Tilburg (Bos, 2015). Hieruit bleek dat er nauwelijks verschillen 
zijn in de mate waarin een nieuwe, homoseksuele speler wordt geaccepteerd in een voetbalteam in 
vergelijking met een nieuwe heteroseksuele speler.  
 
Ook in andere landelijke onderzoeken worden er nauwelijks verschillen gevonden in de acceptatie van 
(nieuwe) homoseksuele en heteroseksuele spelers (van Groenestein & van der Linden, 2012; Elling, 
Smits, Hover & van Kalmthout, 2011). Er is dus een gat waar te nemen tussen de verwachte acceptatie 
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van homoseksuelen en de verkregen acceptatie van heteroseksuelen. Er zijn op dit gebied wel enkele 
kanttekeningen te plaatsen.  
 
Er worden – afhankelijk van het betreffende team – wel regelmatig homo-grappen gemaakt binnen 
sportverenigingen (Elling, Smits, Hover & van Kalmthout, 2011; Pulles & Visser, 2017). Zo is binnen het 
hockey ‘homo’ een veelgebruikt scheldwoord (Bos, 2009). Gesuggereerd wordt dat hierdoor 
homoseksuelen zich laten tegenhouden om daadwerkelijk aan zulke teamsporten deel te nemen (Pulles 
& Visser, 2017). Er lijkt daarentegen geen verband te zijn tussen het maken van deze grappen en de 
daadwerkelijke acceptatie van LHB’ers.  
 
Impliciet wordt voor homoseksuelen binnen mannenteams bovendien een voorwaarde gesteld: ze 
moeten ‘normaal’ doen en zich vooral niet vrouwelijk of verwijfd gedragen. Wanneer homo-teamgenoten 
de normatieve grens hoe een mannenteam zich hoort te gedragen overschrijden, krijgen ze soms te 
maken met grove grappen of beledigingen over homoseksualiteit (Elling, Smits, Hover & van Kalmthout, 
2011). Al met al valt te stellen dat van homoseksualiteit niet vaak een probleem wordt gemaakt, maar 
wel soms een probleem is voor homosporters.  
 
Naar de sportacceptatie van lesbische en vrouwelijke sporters is minder onderzoek gedaan. Wel is 
bekend dat een sterk lager percentage vrouwen negatief gedrag over de seksuele voorkeur in de sport 
heeft meegemaakt dan mannen. Lesbische vrouwen ervaren de acceptatie van LHB’ers in de sport dan 
ook als beter dan homoseksuele mannen (Elling, Smits, Hover & van Kalmthout, 2011). 
 
5.5 Ervaringen van transgenders in sportteams- en v erenigingen (ander onderzoek)  

Er zijn nog weinig onderzoeken verschenen over de acceptatie van transgenders in sportverenigingen- 
en teams in Nederland. In 2012 voerde Elling een verkennend onderzoek uit naar de positie van 
transgenders in de sport door de sportloopbanen van twaalf transgenders in beeld te brengen. Ieder 
van de twaalf personen was in een andere fase van de genderverandering. De resultaten waren hierdoor 
net zo divers als de personen zelf.  
  
Elling (2012) concludeert dat sport voor transgenders een confronterend proces is. Vragen als wanneer 
van kleedkamer moet worden gewisseld en of met het nieuwe geslacht in wedstrijdverband mag worden 
gesport, zijn vragen die iedere sportende transgender tegenkomt, maar wel op verschillende manieren 
worden opgelost.  
 
Wel lijken er enkele kenmerkende patronen te zijn. Voor de geslachtstransitie proberen transgenders 
oplossingen te vinden voor het feit dat ze niet met het ‘goede’ geslacht meesporten, door bijvoorbeeld 
naar een team van het ‘andere’ geslacht te wisselen. Tijdens de transitie lijken transgenders zich tijdelijk 
terug te trekken uit de sport om geen negatieve reacties te krijgen op het transitieproces. En na de 
transitie streven de transmannen- en vrouwen ernaar erkenning voor hun ‘nieuwe’ lichaam in de 
sportwereld te krijgen en als ‘normaal’ in de sport te kunnen meedraaien1. Hierom wordt geconcludeerd 
dat transgenders zich afzetten tegen de gendernormen door de geslachtswissel, maar tegelijkertijd na 
de transitie in het verenigingsverband graag als ‘man’ of ‘vrouw’ willen worden gezien. 
 
Onlangs is een nieuw onderzoek uitgekomen naar de sportervaringen van transgenders, in dit geval 
specifiek gericht op jonge transgenders (Collot d’Escury, 2016). In dit onderzoek komen grotendeels 
dezelfde conclusies naar voren als Elling (2012) had. Ook Collot d’Escury (2016) noemt het functioneren 
als transgender in een genderbinaire sportomgeving confronterend. Voor sommige transgenders is de 
sport daarentegen juist een veilige omgeving waar ze zichzelf kunnen zijn, juist wanneer de transitie 
nog niet helemaal voltooid is. De auteur concludeert hierom dat sport voor transgenders zowel als 
probleem als kans kan worden gezien.  

                                                      
1 Deze patronen gelden niet voor alle transgenders en moeten ook niet als zodanig worden gezien. Wel bieden ze een schets van 
veelvoorkomende situaties. 
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6. Ouderen en zorg 

In het Uitvoeringsprogramma Regenboogstad 2015-2017 is ‘Ouderen en zorg’ een thema dat in het 
bijzonder aandacht krijgt. Er worden binnen dit thema twee expliciete activiteiten genoemd. Aan sociale 
wijkteams worden trainingen gegeven ter verbetering van de bewustwording en omgang met LHBT’ers. 
Als resultaat wordt eind 2017 verwacht dat in elk van de zes stadsdelen maatschappelijk werkers deze 
training hebben gevolgd.  
 
Daarnaast worden er binnen zorginstellingen extra trainingen gegeven om de bewustwording en 
acceptatie van LHBT’ers onder de aandacht te brengen. Het keurmerk ‘Roze Loper’ is bedoeld voor 
zorginstellingen die actief de positie van LHBT’ers bevorderen. De gemeente ’s-Hertogenbosch streeft 
ernaar dat steeds meer instellingen dit certificaat mogen ontvangen. 
 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op meerdere onderwerpen met betrekking tot de gezondheid en het 
welzijn van de inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Ten eerste wordt de zelf-gerapporteerde 
algemene gezondheid besproken. Daarnaast wordt gekeken in welke mate inwoners zelfredzaam zijn, 
hulp en ondersteuning ontvangen en voldoende sociale contacten hebben. Ter afsluiting worden 
initiatieven en andere onderzoeken met betrekking tot ouderen besproken.  
 
6.1 Algemene gezondheid 

In de Sport- en Welzijnsenquête van 2016 wordt aan respondenten gevraagd hoe zij over het algemeen 
hun gezondheid noemen. In Figuur 6.1 is de verdeling van antwoorden op deze vraag te zien. Over het 
algemeen is de verdeling tussen LHB’ers en heteroseksuelen hetzelfde. Van zowel de LHB’ers als de 
heteroseksuelen geeft ongeveer 88 procent aan dat de gezondheid uitstekend, zeer goed of goed is. 
Over het algemeen geeft zo’n twaalf procent per groep aan een matige of slechte gezondheid te hebben. 
 
Daarnaast is gevraagd of inwoners beperkingen ervaren door de eigen gezondheid. Er is geen verschil 
zichtbaar tussen LHB’ers en heteroseksuelen in de mate waarin ze beperkingen ervaren. Over de tijd 
heen lijken er eveneens geen veranderingen te zijn 
 
Figuur 6.1: 'Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid noemen?’ (N=1.754) 

 
Bron: Sport- en Welzijnsenquête 2016  

 
Eerder landelijk onderzoek toonde aan dat LHB’ers over het algemeen een slechtere mentale 
gezondheid hebben dan heteroseksuelen (Kuyper, 2006; Keuzenkamp, Kooiman & van Lisdonk 2012). 
LHB’ers hebben vaker last van depressies, hebben een slechter zelfbeeld en plegen vaker zelfmoord. 
Een vaak genoemde verklaring hierin is ‘minderheids-stress’. Deze stress-theorie stelt dat personen 
van minderheidsgroepen angstig zijn voor negatieve reacties en hierdoor sociale en mentale druk 
ervaren (Meyer, 2003; Kuyper, 2006).  
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6.2 Zelfredzaamheid en ondersteuning 

De gemeente ’s-Hertogenbosch vindt het belangrijk dat inwoners zoveel mogelijk op eigen kracht en 
soms met hulp van familie, vrienden en kennissen deel kunnen nemen aan de samenleving. Belangrijk 
in dit verband is dat de lusten en de lasten hiervan evenredig verdeeld worden en dat niet een bepaalde 
groep – bijvoorbeeld LHB’ers – onevenredig nadeel ondervindt. Hierom gaat dit hoofdstukdeel in op de 
verschillen in zelfredzaamheid en de mantelzorgsituatie onder LHB’ers en heteroseksuelen in de 
gemeente.  
 
‘’Het is onmiskenbaar dat mensen in onze huidige netwerk- en informatiesamenleving mondiger en 
zelfstandiger zijn dan vroeger. Gecombineerd met de noodzaak om het tekort van de overheid terug te 
dringen, leidt dit ertoe dat de klassieke verzorgingsstaat langzaam maar zeker verandert in een 
participatiesamenleving. Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor 
zijn of haar eigen leven en omgeving.’’ 
- Troonrede Koning Willem-Alexander 2013  

 
6.2.1 Zelfredzaamheid 

In de Sport- en Welzijnsenquête zijn een drietal vragen voorgelegd die beogen te meten in welke mate 
inwoners zelfredzaam zijn: 
1. Ik kan alles goed aan 
2. Ik kan prima voor mezelf opkomen 
3. Ik weet goed mijn recht te halen 
Op basis van deze stellingen is een schaalscore samengesteld met een waarde van 0 tot 10. Bij deze 
waarde hebben personen die meer zelfredzaam zijn, een hogere score. 
 
Figuur 6.2: Percentage LHB'ers en heteroseksuelen dat het (helemaal) eens is met de volgende stellingen: 
(N=1.748) 

 
Bron: Sport- en Welzijnsenquête 2016  

 
Uit de resultaten blijkt dat er in 2016 net geen significant verschil is tussen LHB’ers en heteroseksuelen 
op de schaalscore zelfredzaamheid. De schaalscore zelfredzaamheid is voor lesbiennes, 
homoseksuelen en biseksuelen een 8,1 en voor heteroseksuelen een 8,4. Specifieker is te zien dat bij 
de eerste twee stellingen (‘ik kan alles goed aan’ en ‘ik kan prima voor mezelf opkomen’) er geen verschil 
zichtbaar is tussen de twee groepen. De derde stelling – ik weet goed mijn recht te halen – kent wel een 
verschil. LHB’ers zijn het vaker oneens met deze stelling. Dat wil zeggen dat LHB’ers in de gemeente 
’s-Hertogenbosch over het algemeen minder goed hun recht weten te halen.  
 
6.2.2 Ontvangen van hulp en ondersteuning 

Om te kijken in welke mate inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch hulp en ondersteuning uit de 
naaste omgeving kunnen krijgen, is in de vragenlijst de volgende stelling voorgelegd: 'Hebt u familie, 
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vrienden, goede kennissen en/of buurtgenoten waar u terecht kunt voor hulp en ondersteuning in het 
dagelijks leven?’  
 
Als eerste wordt gekeken naar het aandeel ja-antwoorden. In de analyse is te zien dat LHB’ers minder 
mogelijkheden blijken te hebben voor hulp ondersteuning dan heteroseksuelen. In 2016 gaf 55 procent 
van de LHB’ers aan familie, vrienden, kennissen of buurtgenoten te hebben waar ze terecht kunnen 
voor hulp en ondersteuning - tegenover 67 procent van de heteroseksuelen.  
 
Vervolgens wordt er een tweede onderscheid gemaakt, namelijk tussen personen die hulp en 
ondersteuning nodig hebben of gebruiken, afgezet tegen de groep die aangeeft geen hulp nodig te 
hebben. Ten aanzien van dit onderscheid is geen verschil zichtbaar tussen de LHB’ers en de 
heteroseksuelen in de mate waarin ze aangeven hulp en ondersteuning nodig te hebben.  
 
Figuur 6.3: 'Hebt u familie, vrienden, goede kennissen en/of buurtgenoten waar u terecht kunt voor hulp en 
ondersteuning in het dagelijks leven?' (N=1.755) 

 
Bron: Sport- en Welzijnsenquête 2016  

 
Er is eveneens geen verschil tussen LHB’ers en heteroseksuelen in de wijze waarin ze weten terecht 
te kunnen voor vragen over opvoeding, een luisterend oor, ondersteuning van vrijwilligers en 
mantelzorgers, hulp in het huishouden, woningaanpassingen of hulp bij vervoer. 
 
6.2.3 Verlenen van hulp en ondersteuning 

In de Sport- en Welzijnsenquête is niet alleen gevraagd in welke mate inwoners van de gemeente  
’s-Hertogenbosch hulp krijgen, maar ook in welke mate inwoners hulp en ondersteuning aan anderen 
verlenen. De bijbehorende stelling is: ‘Bij welke activiteiten helpt u zelf familie, vrienden, goede 
kennissen en/of buurtgenoten (buiten uw eigen huishouden)?’ De antwoordmogelijkheden en resultaten 
zijn te zien in Figuur 6.4. 
 
LHB’ers geven vaker ondersteuning buiten het eigen huishouden op de gebieden persoonlijke 
verzorging, het verlenen van een luisterend oor bij problemen en eenzaamheid en bij huishoudelijke 
taken in de gemeente. Heteroseksuelen zeggen vaker geen hulp buiten het huishouden te verlenen. 
Ten aanzien van de overige categorieën zijn er geen significante verschillen gevonden.  
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Figuur 6.4: 'Bij welke activiteiten helpt u zelf familie, vrienden, goede kennissen en/of buurtgenoten (buiten uw eigen 
huishouden)?’ (N=1.769)1 

 
Bron: Sport- en Welzijnsenquête 2016  

 
6.3 Eenzaamheid 

In de literatuur over eenzaamheid wordt over het algemeen onderscheid gemaakt tussen twee soorten: 
sociale eenzaamheid en emotionele eenzaamheid (Weiss, 1973). Sociale eenzaamheid ontstaat door 
een gebrek aan personen om iemand heen. Emotionele eenzaamheid slaat op een gebrek aan diepe, 
emotionele relaties van een persoon. In dit geval mist iemand bijvoorbeeld een levenspartner.  
 
In de Sport- en Welzijnsenquête is de volgende vraag voorgelegd: 'Hoe vaak ontmoet u één of meer 
familieleden, vrienden of goede kennissen?’ Deze vraag is verwant aan sociale eenzaamheid. De 
resultaten staan in Figuur 6.5. 
 
Uit de analyse blijkt dat relatief weinig LHB’ers minimaal een keer per week familieleden, vrienden of 
goede kennissen ontmoeten in vergelijking met heteroseksuelen. 74 procent van de LHB’ers ontmoeten 
minimaal eenmaal per week sociale contacten in vergelijking tot 80 procent van de heteroseksuelen. Dit 
verschil is echter net niet significant. Bij de overige categorieën is er geen sprake van noemenswaardige 
verschillen. De resultaten uit 2016 zijn vergelijkbaar met de resultaten uit 2014. 
 

                                                      
1 Meerdere antwoorden mogelijk 
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Figuur 6.5: 'Hoe vaak ontmoet u één of meer familieleden, vrienden of goede kennissen?’ (N=1.578) 

 
Bron: Sport- en Welzijnsenquête 2016  

 
Naast de daadwerkelijke hoeveelheid contacten is ook naar de eenzaamheidsgevoelens gevraagd. De 
vraagstelling is: ‘Vindt u in het algemeen dat u voldoende sociale contacten met andere mensen hebt?.’ 
Ook deze vraag is verwant aan sociale eenzaamheid. 
 
LHB’ers geven vaker dan heteroseksuelen aan dat zij vinden te weinig sociale contacten te hebben. 
Zestien procent van de LHB’ers geeft aan te weinig contacten te hebben, tegenover zeven procent van 
de heteroseksuelen. Daarnaast geeft nog eens dertien procent van de LHB’ers aan dat ze wel 
voldoende sociale contacten hebben, maar dat ze wel wat meer sociale contacten willen hebben. 
 
Figuur 6.6: 'Vindt u in het algemeen dat u voldoende sociale contacten met andere mensen hebt?’ (N=1.757) 

 
Bron: Sport- en Welzijnsenquête 2016  

 
6.4 Ouderen 

In deze paragraaf worden eerst enkele gemeentelijke initiatieven met betrekking tot LHBT en ouderen 
besproken. Daarna worden de resultaten van een landelijk onderzoek naar LHB-ouderen samengevat. 
Omdat het aandeel lesbische, homoseksuele en biseksuele ouderen in onze enquêtes te klein is, 
kunnen we helaas geen eigen resultaten over de situatie van deze groep in de gemeente  
’s-Hertogenbosch presenteren.  
 
6.4.1 Initiatieven voor ouderen in ’s-Hertogenbosch  

Het aandeel ouderen stijgt in ’s-Hertogenbosch. Verwacht wordt dat in 2030 twintig procent van de 
inwoners 65 jaar of ouder is (Bevolkingsprognose ’s-Hertogenbosch, 2013). In 2016 was dit nog 
zeventien procent. Tussen 2016 en 2030 betekent dit een absolute toename van bijna zesduizend 
ouderen. Hierdoor zal ook het onderwerp LHBT-ouderen de komende jaren op de agenda blijven staan. 
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Binnen zorginstellingen zoals verzorgingstehuizen is er lange tijd weinig aandacht geweest voor 
LHBT’ers. ‘’Binnen onze zorgcentra kunnen medewerkers, vrijwilligers en cliënten maar moeizaam een 
enkele cliënt benoemen die homoseksueel is’’, schreef een manager van BrabantZorg (van Hoof, 2012). 
Volgens belangenorganisaties is het niet ongebruikelijk voor LHBT-ouderen om weer ‘terug in de kast’ 
te gaan wanneer ze een verzorgings- of verpleeghuis gaan wonen (Visscher, 2016; Obdeijn, 2016).  
 
Om extra aandacht te creëren voor de positie van LHBT’ers in zorginstellingen is in 2008 de Roze Loper 
geïntroduceerd. Dit keurmerk voor acceptatie en tolerantie wordt na een ‘Tolerantiescan’ uitgereikt aan 
zorginstellingen die laten zien de sociale acceptatie van LHBT’ers hoog in het vaandel te hebben staan. 
Hierbij wordt gekeken naar dimensies als respect en openheid, waarborging van privacy, aandacht en 
training in omgaan met seksuele diversiteit, gelijke behandeling van partners en zorgvuldigheid.  
 
Binnen de grenzen van de gemeente ’s-Hertogenbosch hebben op het moment twee instellingen van 
zorgorganisatie BrabantZorg een Roze Loper toegekend gekregen. Dit zijn de instellingen Noorderkroon 
en Nieuwehagen. In Noord-Brabant hebben 22 instellingen het keurmerk; in Nederland zijn het er 105. 
De gemeente heeft als doel gesteld dat eind 2017 meer zorginstellingen dan in 2015 het Roze Loper-
keurmerk in het bezit hebben (Koster, 2015). Vooralsnog zijn de twee BrabantZorg-instellingen de 
enigen met het keurmerk in de gemeente.  
  
6.4.2 Landelijk onderzoek 

Eind 2015 is het nationale SCP-rapport ’55-plussers en seksuele oriëntatie’ uitgekomen (van Lisdonk & 
Kuyper, 2015). In dit rapport wordt gekeken naar de positie van oudere LHB’ers. Thema’s omvatten 
zaken als gezondheid, sociale participatie, acceptatie en verwachtingen over (mantel)zorg later in het 
leven. Aangenomen kan worden dat de uitkomsten van dit landelijke rapport ook opgaan voor de 
gemeente ’s-Hertogenbosch. 
 
De algemene teneur van het rapport is dat er meer overeenkomsten dan verschillen zijn tussen 
heteroseksuelen en LHB’ers. De gezondheid van oudere LHB’ers is ongeveer net zo goed als die van 
heteroseksuelen. Beide groepen participeren evenveel in sport- en vrijetijdsverenigingen. De kwaliteit 
van de sociale netwerken lijkt even goed te zijn. Wel zijn er verschillen in de samenstelling van die 
netwerken: oudere LHB’ers hebben relatief veel vrienden, maar minder familie. 
  
Er komen twee belangrijke verschillen naar voren. Ten eerste zijn lesbische, homoseksuele en 
biseksuele Nederlanders vaker arbeidsongeschikt. De onderzoekers geven als mogelijke verklaring dat 
oudere LHB’ers vaker psychische klachten hebben. Deze klachten zouden ontstaan zijn in de tijd dat 
LHB’ers nog veel met discriminatie te maken kregen. Als tweede verschil is te zien dat meer LHB’ers 
een zelfmoordpoging hebben gedaan in het verleden. Aangegeven wordt dat naar deze twee aspecten 
nader onderzoek moet worden gedaan. 

In het kader van de Roze Loper en ouderen die ‘terug de kast’ in gaan, is het interessant om te zien dat 
LHB-ouderen zich hier geen zorgen over lijken te maken. Een grote meerderheid verwacht dat – indien 
nodig – er mantelzorgers voor hen klaarstaan. Wederom is de andere samenstelling van het sociale 
netwerk hier te zien: dit zijn relatief vaak vrienden in plaats van familie. Wel is ongeveer twintig procent 
van de LHB-ouderen bang te worden uitgesloten door medebewoners in verzorgingsinstellingen. Er is 
daarentegen nauwelijks vraag naar speciale LHBT-zorginstellingen voor de oude dag, zoals voorgesteld 
in Rotterdam (Groenendijk, 2017). 
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7. Jongeren 

De gemeente ’s-Hertogenbosch probeert seksuele diversiteit ook bij jongere inwoners onder de 
aandacht te brengen. Volgens het Uitvoeringsprogramma Regenboogstad 2015-2017 wordt in het 
primair onderwijs de Week van de Lentekriebels en project Powerkicks met FC Den Bosch 
georganiseerd. In het voortgezet onderwijs wordt gekeken naar de lesmethoden. Ook de 
jongerenambassadeurs van ’s-Hertogenbosch dragen hun steentje bij: zij geven extra aandacht aan de 
positie van LHBT’ers.  
 
Allereerst wordt in dit hoofdstuk gekeken naar de acceptatie van LHB’ers onder jongeren. Vervolgens 
worden verschillen tussen LHB- en heterojongeren bij verschillende thema’s onderzocht. Veel van deze 
thema’s zijn al in andere delen van dit rapport aan bod gekomen, maar worden hier specifiek besproken 
over jongeren. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van het Jongerenonderzoek, waarbij jongeren van 12 
tot en met 24 jaar worden ondervraagd over verschillende kwesties. De meeste uitspraken gaan over 
deze groep, maar soms wordt er onderscheid gemaakt tussen twee leeftijdsgroepen: de 12 tot 18 jarigen 
en de 18 tot 25 jarigen. Daarnaast wordt soms een groep jongeren van 12 tot 18 jaar genoemd die 
aangeeft nog nooit verliefd te zijn geweest. 
 
7.1 LHBT in het onderwijs 

7.1.1 Acceptatie in het onderwijs 

Om de acceptatie en tolerantie van schoolgaande jongeren te meten, zijn er in het onderzoek enkele 
stellingen voorgelegd over LHB’ers in de eigen klas en school. Gevraagd werd of jongeren gerust 
vriendschappen sluiten met LHB’ers, het een probleem vinden als in de klas leerlingen LHB’er zijn en 
of het mogelijk is om op school te vertellen lesbisch, biseksueel of homoseksueel te zijn. De resultaten 
zijn te zien in Figuur 7.1. 
 
Figuur 7.1: LHB-acceptatie op school (N=1.748) 

 
Bron: Jongerenonderzoek 2017 
 
De jongeren in de gemeente ’s-Hertogenbosch antwoorden het meest positief op de stelling ‘Ik vind het 
geen probleem als in mijn klas leerlingen biseksueel, lesbisch of homoseksueel zijn.’ 85 procent van de 
jongeren geeft aan het hier (helemaal) mee eens te zijn; twee procent is het hier (helemaal) mee oneens. 
Er is tevens een groep die aangeeft dat de stelling niet op hen van toepassing is: de personen die dit 
antwoorden zijn over het algemeen wat ouder en zitten niet langer op school. De antwoorden lijken in 
vergelijking met 2015 ongeveer hetzelfde te zijn gebleven. 
 
Op de stelling ‘Ik sluit gerust vriendschap met leerlingen uit mijn klas die biseksueel, lesbisch of 
homoseksueel zijn’ geeft 76 procent van de jongeren aan het hier (helemaal) mee eens te zijn. Tot slot 
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is 64 procent van de jongeren het (helemaal) eens met de stelling: ‘Bij mij op school kunnen leerlingen 
of leerkrachten zonder problemen vertellen dat ze biseksueel, lesbisch of homoseksueel zijn.’ Bij deze 
stelling blijkt de verdeling van de antwoorden wat meer gespreid te zijn dan bij de andere stellingen: ook 
‘niet mee eens, niet mee oneens’ en ‘weet niet/geen mening’ wordt redelijk vaak ingevuld. 

 
In de stellingen is een patroon waar te nemen die ook in het hoofdstuk ‘Acceptatie van LHBT’ers’ te zien 
is. De algemene aanvaarding ligt het hoogst, gevolgd door de acceptatie in de naaste omgeving. Het 
minst hoog ligt de verwachte acceptatie in de omgeving, dat wil zeggen de eigen school.  
 
Tevens is gekeken in welke wijken de meest positieve en de minst positieve jongeren wonen. De 
resultaten zijn gemengd: jongeren in de Binnenstad zijn het relatief vaak het er (helemaal) mee eens, 
jongeren uit de Graafsepoort en Nuland antwoorden minder vaak (helemaal) mee eens op twee 
stellingen. Tot slot is te zien in de resultaten dat jongens over het algemeen meer moeite hebben met 
LHB’ers dan meisjes. Dit geldt voor alle stellingen. 
 
Tabel 7.1: Significante verschillen naar woonwijk  

 Vaker ‘mee eens’  Minder vaak ‘mee 
eens’ 

Bij mij op school kunnen leerlingen of leerkrachten 
zonder problemen vertellen dat ze biseksueel, 
lesbisch of homoseksueel zijn 

• Binnenstad 
 

• Graafsepoort 
• Groote Wielen 

Ik vind het geen probleem als in mijn klas leerlingen 
biseksueel, lesbisch of homoseksueel zijn 

 
 

• Nuland 
 

Ik sluit gerust vriendschap met leerlingen uit mijn klas 
die biseksueel, lesbisch of homoseksueel zijn 

• Binnenstad 
• Muntel/Vliert  
• Empel 

• Graafsepoort 
• Nuland 

 
 
Bron: Jongerenonderzoek 2017 
 
7.1.2 Initiatieven in het onderwijs 

Verschillende scholen in de gemeente ’s-Hertogenbosch zijn lid van het ‘Gay-Straight Alliance of Gender 
and Sexuality Alliance’ (GSA), waarbij leerlingen en docenten samenwerken om de acceptatie voor alle 
seksuele oriëntaties, gender identiteiten en gender expressies te bevorderen. Leden in de gemeente 
zijn de Rijzert, het Koning Willem I College, Hogeschool Avans, het Sint-Janslyceum, de Bossche 
Vakschool, het Helicon, het Jeroen Bosch College en Hub Rosmalen. Scholen mogen zelf kiezen in 
welke mate ze invulling geven aan het lidmaatschap. 
  
Landelijk is sinds 2012 voorlichting over seksuele diversiteit verplicht op basis- en middelbare scholen. 
Door de Onderwijsinspectie werd geconstateerd dat twintig procent van deze scholen deze voorlichting 
niet aanbieden. Daarom is in april 2017 een motie aangenomen door de Tweede Kamer om ‘scholen, 
die consequent weigeren aandacht te besteden aan seksuele diversiteit, een financiële sanctie op te 
leggen dan wel bestuurlijk in te grijpen’ (van Dijk, 2017a).  
  
Ook is er gelijktijdig een motie aangenomen waardoor het verplicht wordt voor MBO-instellingen lessen 
over LHBTI-acceptatie1 in te voeren. De motie vermeldt dat volgens de Onderwijsinspectie in 2016 60 
procent van de MBO-scholen hierover les geeft (van Dijk, 2017b). In het rapport van de inspectie 
waaraan Kamerlid van Dijk refereert, is ook te lezen dat MBO-scholen minder aandacht besteden aan 
seksuele diversiteit dan basis- of middelbare scholen (Onderwijsinspectie, 2017). 
 
7.2 Sport en bewegen 

Uit het hoofdstuk Sport komt naar voren dat er geen verschillen zijn tussen LHB’ers en heteroseksuelen 
in de gemeente ’s-Hertogenbosch op het gebied van de sportfrequentie. Het is de vraag of dit ook voor 

                                                      
1 De betreffende motie spreekt van LHBTI, waarbij I staat voor personen met een intersekseconditie. 
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jongeren in de gemeente geldt. Daarom is gekeken naar verschillen in de antwoorden tussen de 
groepen op de vraag: ‘Hoe vaak sport je gemiddeld?’. De antwoorden zijn te zien in Figuur 7.2. 
 
Uit de resultaten blijkt dat LHB-jongeren minder vaak sporten dan hun heteroseksuele leeftijdsgenoten. 
Dit komt vooral door de resultaten van de groep 18-24 jaar: LHB’ers in deze leeftijdsgroep sporten 
minder frequent dan hun heteroseksuele leeftijdsgenoten. Voor de groep 12 tot 18 jarigen lijkt de 
verdeling voor LHB’ers en heteroseksuelen hetzelfde te zijn. Wel binnen de categorie ‘minimaal 
wekelijks’ nog een onderscheid: heteroseksuelen sporten vaker meerdere keren per week (59%) terwijl 
LHB-jongeren dit minder vaak doen (41%). Zij sporten vaker één keer per week. 
 
Vervolgens is aan de jongeren gevraagd of ze lid zijn van een sportvereniging. Hier is een duidelijk 
verschil zichtbaar tussen lesbische, homoseksuele en biseksuele jongeren en heteroseksuele jongeren. 
Van de LHB’ers geeft 34 procent aan lid te zijn van een sportvereniging, tegenover 59 procent van de 
hetero’s. Dit verschil is voor beide leeftijdsgroepen zichtbaar.  
 
Als wordt gekeken naar de redenen waarom LHB’ers niet sporten, zijn er geen significante verschillen 
in vergelijking tot heteroseksuelen zichtbaar. Wel lijkt het erop dat LHB’ers vaker aangeven geen 
interesse in sporten te hebben. De groep die aangeeft nooit verliefd te zijn geweest vindt 
sportverenigingen relatief vaak niet leuk of gezellig in vergelijking met heteroseksuelen. Bovendien geeft 
deze groep relatief weinig aan buiten sportverenigingen om nog aan sport te doen.  
 
Figuur 7.2: 'Hoe vaak sport je gemiddeld?' (N=1.468) 

 
Bron: Jongerenonderzoek 2017 
 
7.3 Zorgen van jongeren 

Waarover maken LHB- en heterojongeren in de gemeente ’s-Hertogenbosch zich zorgen? Om deze 
vraag te beantwoorden is in het Jongerenonderzoek gevraagd naar zeventien situaties waarover 
jongeren zich mogelijk zorgen maken. De situaties zijn zaken als ‘sombere of depressieve gevoelens’, 
‘je schoolprestaties’ en ‘problemen bij jou thuis’.  
 
In de analyse is te zien dat lesbische, homoseksuele en biseksuele jongeren zich vaker zorgen maken 
dan heteroseksuele jongeren. 57 procent van de LHB’ers geeft aan zich om een of meer situaties zorgen 
te maken, tegenover 41 procent van de heteroseksuelen. LHB’ers maken zich opgeteld ook om meer 
zaken zorgen dan heteroseksuelen.  
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Figuur 7.2: Percentage LHB- en heterojongeren die zich over de volgende situaties vaak zorgen maakt over zichzelf 
(N=1.468) 

 
Bron: Jongerenonderzoek 2017 

 
Wanneer er gekeken wordt naar de situaties waarover jongeren zich zorgen maken is te zien dat LHB-
jongeren vaker aangeven zich zorgen te maken over zichzelf (‘hoe je bent’), sombere of depressieve 
gevoelens, gevoelens van eenzaamheid en zorgen om gepest te worden.  
 
Van alle jongeren die zich weleens zorgen maken, krijgen LHB-jongeren over het algemeen meer hulp 
hiervoor dan heterojongeren. LHB’ers krijgen vaker hulp bij zorgen over zichzelf, opstandigheid en 
ongehoorzaamheid in vergelijking met hun heteroseksuele leeftijdsgenoten. Ze gaan vaker naar de 
psycholoog, de GGZ en de huisarts. De grotere hoeveelheid zorgen bij jongeren uit zich dus in meer 
bezoeken aan professionals. Overigens lijkt het erop dat LHB-jongeren aan alle actoren (bijvoorbeeld 
familieleden, leraar en jongerenwerk) vaker hulp vragen, al zijn die verschillen niet altijd significant. 
 
Die professionele hulp is voor LHB’ers echter niet vanzelfsprekend. Als wordt gevraagd aan welke 
persoon jongeren als eerste ‘informatie of advies’ of ‘hulp of ondersteuning’ vragen, geven LHB-
jongeren relatief vaak aan in eerste instantie informatie via internet op te zoeken, en relatief weinig aan 
professionals in te schakelen. Hoewel LHB-jongeren dus vaker dan heteroseksuelen bij instanties in 
behandeling zijn, geven ze minder vaak aan de instanties bij een probleem als eerste op te zoeken. Het 
internet is voor hen de primaire informatiebron.  
 
7.4 Gezondheid 

In de Jongerenmonitor is aan de deelnemers gevraagd: ‘Wat vind je van je gezondheid?’ Daarnaast is 
gevraagd: ‘Hoe voelde je je de afgelopen drie maanden meestal?’ De antwoordverdelingen van beide 
vragen zijn te zien in Figuur 7.3 
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Figuur 7.3: Zelf-gerapporteerde (emotionele) gezondheid jongeren: (N=1.468) 

 
Bron: Jongerenonderzoek 2017 

 
LHB-jongeren blijken een slechtere zelf-gerapporteerde gezondheid te hebben dan heteroseksuele 
jongeren in de gemeente ’s-Hertogenbosch. 66 procent van de LHB-jongeren geeft aan een (zeer) 
goede gezondheid te hebben, tegenover 85 procent van de hetero’s. Tegelijkertijd zegt 31 procent van 
de LHB-jongeren een matige gezondheid te hebben, vergeleken met vijftien procent van de hetero’s. 
LHB-jongeren zijn dus negatiever over hun gezondheidssituatie dan heterojongeren.  
 
Bij de vraag hoe de jongeren zich de afgelopen drie maanden voelden is eenzelfde verhouding te zien. 
LHB-jongeren geven minder vaak aan zich zeer goed of goed en vaker aan zich matig te voelen. In 
percentages voelde 68 procent van de LHB-jongeren zich de afgelopen maanden (zeer) goed, afgezet 
tegenover 80 procent van de heteroseksuelen.  
  
Tot slot is er in deze monitor gekeken naar mogelijke verschillen in alcoholmisbruik- en consumptie 
tussen LHB- en heterojongeren. Deze twee groepen drinken even veel en zijn even vaak dronken. 
Tevens zijn ze op dezelfde leeftijd begonnen met drinken. Op het gebied van alcohol lijken er dus geen 
verschillen te zijn in de gemeente ’s-Hertogenbosch. In landelijk onderzoek werd wel gevonden dat LHB-
jongeren vaker alcohol en drugs gebruiken (Kuyper, 2015b).  
 
7.5 Bezigheden en (vrijwilligers)werk 

Aan de deelnemers van het Jongerenonderzoek is tevens gevraagd: ‘Wat zijn je bezigheden overdag?’ 
Hierbij konden de respondenten antwoorden voltijds naar school te gaan, naar school te gaan en te 
werken, te werken, werkzoekend te zijn, arbeidsongeschikt te zijn of niet naar school te gaan en niet te 
werken.  
 
Uit de resultaten blijkt dat LHB’ers minder vaak naar school gaan dan heteroseksuelen. Tevens geven 
LHB’ers vaker aan ‘arbeidsongeschikt’ te zijn of ‘niet naar school te gaan en niet te werken’. Apart zijn 
deze twee categorieën niet significant; tezamen wel.  
 
Wel is te zien dat LHB’ers vaker vrijwilligerswerk doen in vergelijking met heteroseksuelen. 49 procent 
van de LHB’ers geeft aan weleens vrijwilligerswerk te doen, tegenover 28 procent van de 
heteroseksuelen. Ze helpen in het bijzonder vaker op de gebieden ‘onderwijs en educatie’, en ‘wijk-, 
buurt- en bewonerszaken’.  
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Figuur 7.4: ‘Wat zijn je bezigheden overdag?’ (N=1.407) 

 
Bron: Jongerenonderzoek 2017 
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8. Conclusie en beleidsaanbevelingen 

In een tijd waarin homoseksualiteit onderdeel lijkt te worden van de Nederlandse identiteit (Mepschen, 
Duyvendak & Tonkens, 2010) en de mishandeling van een homostel in Arnhem anno 2017 voor 
nationale verontwaardiging zorgt, is het voor betrokkenen van belang inzicht te hebben in de positie en 
problematiek die samenhangt met seksuele diversiteit. De gemeente ’s-Hertogenbosch steekt als 
Regenboogstad veel energie in het voorkomen en bestrijden van deze problematiek. Maar wat is 
daadwerkelijk de positie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders in de 
gemeente? 
 
Deze monitor probeert een beeld te scheppen van seksuele diversiteit binnen de gemeente op basis 
van vijf beleidsthema’s die in de gemeente worden gehanteerd. Deze rapportage heeft niet als doel het 
beleid van de gemeente te evalueren. Eerder kan deze monitor worden gezien als een overzicht van de 
acceptatie jegens LHBT’ers in ’s-Hertogenbosch, alsmede een overzicht van verschillen tussen LHB’ers 
en heteroseksuelen op thema’s zoals veiligheid, gezondheid en sport.  
 
Concreet is dit vertaald in de volgende onderzoeksvragen:  

� In hoeverre is seksuele diversiteit zichtbaar, bespreekbaar en geaccepteerd in de gemeente 
’s-Hertogenbosch?  
• Wat zijn de ontwikkelingen sinds 2010?  
• Welke verschillen zijn er naar achtergrondkenmerk (geslacht, leeftijd, nationaliteit, 

opleiding, woonwijk)?  
� Welke verschillen zijn er in beleving tussen LHB’ers en heteroseksuelen op de gebieden: 

a. Acceptatie van LHBT’ers 
b. Veiligheid en leefbaarheid 
c. Sport 
d. Ouderen en zorg 
e. Jongeren 

 
De resultaten laten een wisselend beeld zien. Inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch staan 
positief tegenover homoseksualiteit: 92 procent van de inwoners heeft hier geen problemen mee. Ook 
transgenders worden door veruit het grootste deel van de inwoners geaccepteerd. Wel zijn er bepaalde 
groepen die (iets) meer moeite hebben met LHBT’ers: (niet-westerse) migranten, mannen en jongeren.  
 
Een terugkerende vinding is dat LHB’ers tegelijkertijd positiever en negatiever zijn over de situatie in de 
buurt dan heteroseksuelen. Over het algemeen geeft deze groep relatief vaak aan in een accepterende 
wijk te wonen. Aan de andere kant zegt vier procent van de LHB’ers in een wijk te wonen waar 
homoseksualiteit niet geaccepteerd wordt en tien procent dat zonder problemen voor een LHB-relatie 
uitkomen in de gemeente ’s-Hertogenbosch niet mogelijk is.  
 
Wanneer gekeken wordt naar de verschillen tussen volwassen LHB’ers en heteroseksuelen is te zien 
dat LHB’ers vaker slachtoffer zijn van discriminatie en geweldsmisdrijven, zich vaker onveilig en 
eenzaam voelen, en vaker een solosport beoefenen. Tegelijkertijd is er geen verschil tussen LHB’ers 
en heteroseksuelen in de manier waarop ze hun buurt waarderen, sportfrequentie, zelf-gerapporteerde 
gezondheid en zelfredzaamheid. Onder LHB-jongeren speelt de problematiek van hun geaardheid 
sterker dan onder volwassenen. Deze groep staat op verschillende gebieden op achterstand in 
vergelijking tot hun heteroseksuele leeftijdsgenoten. Zo sporten LHB-jongeren minder, maken zich 
vaker zorgen en hebben een slechtere gezondheid. 
 
 
 
 
 



42 
 

8.1 Beleidsaanbevelingen 

Versterk de positie in gemeenschappen van minderhei dsgroepen  
Uit ons onderzoek komt naar voren dat van alle bevolkingsgroepen homoseksualiteit onder niet-
westerse inwoners het minst vaak geaccepteerd wordt. Uit landelijk onderzoek blijkt dat de lagere 
acceptatie van minderheden gedeeltelijk verklaard kan worden door andere kenmerken, bijvoorbeeld 
door het opleidingsniveau (Kuyper, 2016). Desalniettemin blijven inwoners met een migratieachtergrond 
negatiever over homoseksualiteit dan vergelijkbare inwoners met een Nederlandse achtergrond. Hierom 
is het van belang extra in te zetten op inwoners met een migratieachtergrond.  
  
In de gemeente ’s-Hertogenbosch werkt de Caraïbische organisatie Nos Baranka met de stichting Dushi  
& Proud samen om seksuele diversiteit bespreekbaar te maken binnen de Caribisch-Nederlandse 
gemeenschap. Volgens de gemeente zijn hierdoor ‘mooie resultaten’ geboekt. Gekeken kan worden of  
deze ervaringen benut kunnen worden voor andere gemeenschappen waar seksuele diversiteit nog 
lastig bespreekbaar is.  
 
Mogelijk zijn andere voorbeelden als de Haagse ‘Stichting Rainbow’ het Limburgse ‘Respect2Love’. 
Opmerkelijk is dat vrijwel alle beleidsmaatregelen op dit gebied zich lijken te richten op de LHBT-
migranten zelf. Mogelijk is inzet op de omgeving c.q. gemeenschap van deze LHBT’ers ook kansrijk. 
 
Religie en homoseksualiteit blijft een lastige comb inatie 
De problemen die kunnen ontstaan bij de combinatie van religie en homoseksualiteit werd nog maar 
eens geïllustreerd bij de commotie rondom de ‘roze’ gebedsdienst voor Roze Zaterdag. Bisschop De 
Korte stond aanvankelijk toe dat die viering in de Sint-Jan gehouden werd, maar trok die toestemming 
in onder druk van conservatieve katholieken. Bisschop De Korte na het intrekken: ‘Homoseksualiteit 
blijft binnen onze Kerk een open zenuw’ (Fens & de Fijter, 2017).  Uiteindelijk heeft de dienst in de Grote 
Kerk van de protestanten plaatsgevonden. 
 
Deze dynamiek is niet in lijn met landelijk onderzoek (Huijnk, 2014). Hieruit blijkt dat katholieken van 
alle christelijke geloofsstromen het meest positief staan tegenover homoseksualiteit. Van alle rooms-
katholieken staat acht procent negatief tegenover homoseksualiteit, tegenover achttien procent van de 
leden van de PKN, 42 procent van de overig gereformeerden en 38 procent van de evangelische 
stroming1.  
  
Hoe dan ook blijkt dat het christendom en homoseksualiteit in sommige gevallen moeilijk samengaan. 
Hierom is voortdurende aandacht van belang om de acceptatie te vergroten. Het zal hier om kleine 
stapjes moeten gaan om de conservatieve elementen in de kerk niet voor het hoofd te stoten. De roze 
viering toont aan wat er kan gebeuren wanneer een stap als te groot wordt ervaren. 
 
Vergroot meldingsbereidheid voor anti-homodelicten 
Volgens de politie waren er in 2012 in heel Nederland 201 meldingen geregistreerd van anti-
homogeweld (Segerink, 2013). Omgerekend naar proportie zou dit betekenen dat in de gemeente  
’s-Hertogenbosch er twee registraties zijn geweest. Veel aangiftes worden echter niet in het 
politiesysteem gecodeerd als anti-homogeweld en het merendeel van anti-homodelicten wordt niet eens 
bij de politie gemeld (Segerink, 2013; Schuijf, Meijsen & Briels, 2014). Ook binnen deze monitor geeft 
geen van de LHB’ers die gediscrimineerd waren aan aangifte te hebben gedaan bij de politie. 
 
De politie van basisteam ’s-Hertogenbosch registreert niet of iemand afgelopen jaar aangifte van geweld 
of discriminatie specifiek op basis van seksuele geaardheid heeft gedaan. Door registratie hiervan kan 
meer inzicht worden verkregen in de hoeveelheid anti-homodelicten in ’s-Hertogenbosch. 

                                                      
1 De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is een samenvoeging van de voormalige Nederlandse Hervormde Kerk, de 
Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk. Overig gereformeerden omvatten de gemeenschappen 
bevindelijk gereformeerden en orthodox-gereformeerden. De evangelische stroming omvat onder meer pinkstergemeenten 
(Huijnk, 2014).  
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Het belang van sport  
Uit ons onderzoek blijkt dat de volwassen LHB’ers en heteroseksuelen evenveel en even vaak sporten. 
Toch hebben volgens landelijk onderzoek veel homoseksuelen vaak moeite om uit de kast te komen 
binnen ‘macho’ teamsporten zoals voetbal en tennis.  
 
De meeste sportverenigingen in de gemeente ’s-Hertogenbosch voeren geen speciaal beleid gericht op  
LHBT’ers. Vaak ontbreekt het aan kennis, bewustzijn en prioriteit (Schuijf, Meijsen & Briels, 2014). Toch  
kan aandacht voor seksuele diversiteit binnen sportverenigingen veel betekenen voor deze groep. Als 
stimulans kan bijvoorbeeld een extra subsidie worden overwogen voor verenigingen die aandacht 
besteden aan diversiteit. In de gemeente ’s-Hertogenbosch zou het thema goed passen binnen het 
convenant Gezond en Veilig Sportklimaat.  
 
Voortzetting van LHBT-beleid op scholen 
In het Uitvoeringsprogramma Regenboogstad 2015-2017 wordt gesteld: ‘Op het gebied van jeugd en 
voorlichting is veel te winnen.’ Daaraan is geen woord gelogen: uit dit onderzoek blijkt dat LHB-jongeren 
in de gemeente ’s-Hertogenbosch meer nadelen ondervinden van hun seksuele geaardheid dan oudere 
LHB’ers. Voorlichting op scholen lijkt te helpen voor de LHBT-acceptatie (Tooms, 2015). De gemeente 
zet reeds in op voorlichting, door bijvoorbeeld het lesprogramma over seksualiteit op basisscholen 
(‘Week van de Lentekriebels’) te bevorderen. Ook op middelbare scholen worden initiatieven opgezet, 
zoals de ‘Gay-Straight Alliances’.  
 
Het is van belang dat het huidige LHBT-beleid op scholen wordt voortgezet en waar mogelijk wordt 
uitgebreid. Hierin strekt het tot de aanbevelingen om in te zetten op bewustwording en acceptatie ten 
aanzien van seksuele diversiteit van leerkrachten en docenten zelf. En daarnaast hen te ondersteunen 
en om op adequate wijze te handelen wanneer sprake is van weerstand tegen seksuele diversiteit 
(bespreekbaar maken, open houding en niemand afwijzen) (Schuijf, Meijsen & Briels, 2014). 
 
Maak ‘onzichtbare’ jongeren zichtbaar  
In ons onderzoek is niet gevraagd of LHB-jongeren al uit de kast zijn gekomen. Volgens landelijk 
onderzoek heeft een vijfde van de LHB-jongeren niemand verteld over de eigen seksuele gevoelens 
(Kuyper, 2015b). Daarnaast is er in onze enquête er een aanzienlijke groep die aangeeft nog nooit 
verliefd te zijn geweest of het niet te weten. Het is van belang om ook voor deze groep ‘onzichtbare’ 
jongeren, die mogelijk nog twijfelt over de eigen geaardheid, mogelijkheden te bieden hier veilig en 
eerlijk over te spreken. In dit kader geeft 10 procent van de volwassen LHB’ers aan dat zonder 
problemen voor hun relatie uitkomen in de gemeente ’s-Hertogenbosch niet mogelijk is. 
 
Symbolische maatregelen kunnen op dit vlak een groot effect hebben. In dat kader is het bemoedigend 
dat de regenboogvlag wordt gehesen op Coming Out Day of het plaatsen van een regenboogpad voor 
het station. Desalniettemin kan over aanvullende maatregelen worden gedacht om de zichtbaarheid van 
LHBT’ers te vergroten en hiermee de stap om uit de kast te komen kleiner te maken.  
 
Veranker seksuele diversiteit in structureel beleid  
Uit ons onderzoek blijkt dat LHBT’ers op verschillende gebieden op achterstand blijven staan in 
vergelijking tot heteroseksuelen. Het is gebleken dat het lastig is deze achterstanden te laten 
verdwijnen. Dit betekent dat het van belang is om de inzet op acceptatie van seksuele diversiteit te 
continueren en structureel in te bedden; in feite te ‘normaliseren’ (Schuijf, Meijsen & Briels, 2014). 
 
Handhaaf sleutelfiguren binnen organisaties  
De Roze Gemeentegids benoemt het succes van sleutelfiguren: ‘goed functionerende ‘‘poppetjes’’ - 
centrale personen binnen bijvoorbeeld woningcorporaties, de thuiszorg, het jongerenwerk, de buurt en 
de politie, die zich hard maken voor het onderwerp seksuele diversiteit’ (Schuijf, Meijsen & Briels, 2014; 
p.153). Er wordt geconstateerd dat door bezuinigingen en herstructureringen deze sleutelfiguren steeds 
meer in het geding komen. Belangrijk is dat de keten van personen die aandacht bieden aan LHBT in 
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stand blijven. Zodoende kan er bij incidenten die betrekking hebben op LHBT’ers snel geschakeld 
worden tussen organisaties en personen. 
 
8.2 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek  

Een vervolgrapportage in de gemeente ’s-Hertogenbosch staat reeds op de planning: op het moment 
van publicatie van dit rapport worden lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders in de 
regio bevraagd over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Naar verwachting komt dit rapport in het 
najaar van 2017 uit. Tezamen zullen beide rapporten de gemeente ’s-Hertogenbosch een grote mate 
van inzicht in de gemeentelijke situatie bieden.  
 
In de toekomst zijn er voor deze monitor enkele uitbreidingspunten mogelijk. Ten eerste zou een betere 
meting van de gezondheid interessant zijn voor vervolgonderzoek. Dit is in het bijzonder de taak van de 
GGD: wanneer in de GGD-enquêtes een vraag wordt gesteld over de seksuele oriëntatie, komt 
informatie over de gezondheidssituatie van LHB’ers voorhanden.  
 
Voorts valt aan te raden de vragen over LHBT’ers die de gemeente in haar enquêtes stelt, aan te laten 
sluiten op de vier SCP-dimensies van houdingen jegens homoseksualiteit (Keuzenkamp, Kooiman, & 
Lisdonk, 2012). In dit onderzoek wordt alleen gekeken naar de algemene aanvaarding en 
homoseksualiteit in het openbaar, terwijl de acceptatie voor gelijke rechten en homoseksualiteit in de 
eigen omgeving niet gemeten wordt. Aansluiting op deze vier dimensies heeft als voordeel dat er een 
completer beeld kan worden geschetst van zowel het doen als denken met betrekking tot 
homoseksualiteit. De stelling of personen bijvoorbeeld een homoseksuele zoon accepteren kan in dit 
kader interessant zijn om op te nemen.  
 
Ten derde kan in de gemeente de relatie worden onderzocht tussen de arbeidssituatie van inwoners en 
de seksuele voorkeur. In eerder onderzoek kwam naar voren dat de seksuele voorkeur van invloed is 
op de arbeidsmarktpositie (Kuyper, 2016). In het bijzonder transgenders staan vaak op grote afstand 
tot de arbeidsmarkt (Kuyper & vanden Berghe, 2017). In dit kader valt af te vragen in hoeverre hier in 
de gemeente ’s-Hertogenbosch sprake van is en of LHBT’ers worden geaccepteerd op hun werk.  
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Bijlage 1: Data, methoden en statistiek 

Gebruikte databronnen 
Voor ons onderzoek maken we gebruik van vier gemeentelijke enquêteonderzoeken. In deze enquêtes 
zijn vragen opgenomen over seksuele voorkeur. Hierdoor kunnen we verschillen tussen LHB’ers en 
heteroseksuelen onderzoeken. Waar mogelijk onderzoeken we verschillen over de tijd. Vragen over de 
seksuele voorkeur van respondenten zijn vanaf 2013 opgenomen. Vragen over de acceptatie van 
LHB’ers worden sinds 2010 gesteld.  
 
Veiligheidsmonitor 
Onder een steekproef van inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch wordt om de twee jaar de 
Veiligheidsmonitor gehouden (2015). Deze enquête heeft vooral als doel om de ervaren veiligheid en 
leefbaarheid van inwoners van ’s-Hertogenbosch te meten.  
 
Leefbaarheidsenquête 
Vragen over de buurt, omgang met elkaar en discriminatie zijn onderwerpen in de tweejaarlijkse 
Leefbaarheidsenquête (2016). Deze thema’s zijn gekoppeld aan de opgegeven seksuele voorkeur van 
de geïnterviewde. In aanvulling hierop zijn er vijf stellingen over seksuele diversiteit voorgelegd. 
 
Sinds 2010 zijn er stellingen over de acceptatie van LHB in de vragenlijst opgenomen. De stellingen 
van de Leefbaarheidsenquête worden het hoofdstuk ‘Acceptatie van LHBT’ers gebruikt. Verder komen 
de uitkomsten van de Leefbaarheidsenquête ook naar voren in het domein ‘Ouderen en zorg’ en 
‘Veiligheid en leefbaarheid’.  
 
Sport- en Welzijnsenquête 
Gezondheid, sport en sociale contacten zijn onderwerpen in de tweejaarlijkse Sport- en Welzijnsenquête 
(2016). De resultaten van deze enquête komen naar voren in de hoofdstukken ‘Sport’ en ‘Ouderen en 
zorg’.  
 
Jongerenonderzoek 
In het Jongerenonderzoek (2017) worden jongeren uit de gemeente ’s-Hertogenbosch van 12 tot en 
met 24 jaar ondervraagd over allerlei zaken, zoals opleiding, gezondheid en de persoonlijke 
achtergrond. Daarnaast zijn er enkele stellingen over homoseksualiteit opgenomen. Het 
Jongerenonderzoek is de basis van het hoofdstuk ‘Jongeren’. 
 
RADAR en politie 
RADAR is een bureau voor gelijke behandeling en tegen discriminatie. Het biedt inwoners die zich 
gediscrimineerd voelen de mogelijkheid dit te melden. Op het gebied van uitspraken over discriminatie 
wordt gebruik gemaakt van de gegevens van RADAR. Daarnaast is bij de politie het aantal 
geregistreerde aangiften van discriminatie gevraagd. 
 
Weging 
Bij uitspraken die gelden voor de gehele populatie is gebruik gemaakt van een gewogen gemiddelde, 
kortweg weging. Dit doen we omdat de verdeling van enkele achtergrondkenmerken niet hetzelfde is 
als de daadwerkelijke verdeling binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch. Hierom hebben we de 
resultaten gewogen naar wijk en leeftijd om zeker te zijn dat onze uitspraken representatief zijn voor de 
gehele bevolking van de gemeente. In de praktijk zorgt dit ervoor dat groepen die vaker voorkomen dan 
op basis van de populatie van de gemeente wordt verwacht, minder zwaar worden meegeteld. 
 
Bij uitspraken waarbij groepen met elkaar worden vergeleken, is er niet gebruik gemaakt van weging. 
Dit wil zeggen dat bij alle vergelijkingen op basis van seksuele voorkeur, geslacht, leeftijd, 
opleidingsniveau, afkomst en woonwijk er niet is gewogen. We gaan er echter niet van uit dat dit 
nadelige effecten heeft voor de validiteit van ons onderzoek.  
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Regressieanalyse 
In dit onderzoek is er bij verschillende onderdelen gebruik gemaakt van logistische regressieanalyse. 
Waar bij het onderzoeken van relaties vaak enkel gekeken wordt naar twee kenmerken, heeft 
regressieanalyse als voordeel dat ook de invloed van andere kenmerken kan worden meegenomen. 
Bijvoorbeeld: de relatie tussen de acceptatie van homoseksualiteit en de houding hiertegen van wijken 
in de gemeente ’s-Hertogenbosch wordt grotendeels verklaard door de bevolkingssamenstelling van die 
wijken. Gedurende het onderzoek wordt vermeld wanneer gebruik is gemaakt van regressieanalyse.  
 
Significantie 
Vanwege het beperkte aantal LHB’ers is besloten om verschillen tussen groepen te benoemen wanneer 
er sprake is van een significantie (p) van 0,10. Dit wil zeggen dat er minimaal 90 procent kans is dat de 
getrokken conclusie niet op toeval berust.  
 
Verantwoording bepalen seksuele geaardheid 
Ten aanzien van seksuele diversiteit wordt gevraagd tot welk geslacht de respondent zich aangetrokken 
voelt. Antwoordmogelijkheden zijn (1) alleen/vooral tot mannen, (2) zowel tot mannen als tot vrouwen, 
(3) alleen/vooral tot vrouwen, (4) weet niet/anders en (5) geen antwoord. Gecombineerd met het 
geslacht van de persoon zelf kan zodoende worden bepaald of iemand onder de LHB-groep of juist niet 
valt.  

 
Onderscheid sportsoorten 
Ten aanzien van de sportsoorten is er gebruik gemaakt van het volgende onderscheid: 
 

1. Solosporten 
Atletiek, Bowling, Danssport, Darts, Duiksport, Fitness, Gold, Gymnastiek, Hardlopen, Kano, 
Klimsport, Midgetgolf, Motorsport, Mountainbiken, Paardensport, Roeien, Schaatsen, 
Schietsport, Skeeleren, Skiën, Wandelsport, Wielrennen, yoga, Zeilen/surfen, Zwemsport 

 
2. Duosporten  

Badminton, Biljard etc., Jeu de Boules, Judo, Squash, Tafeltennis, Tennis, Vecht- en 
verdedigingssporten 

 
3. Teamsporten 

Basketbal, handbal, hockey, Honkbal, Korfbal, Voetbal, Volleybal, Waterpolo 
 

4. Denksporten 
Bridge, Dammen, Schaken 

 
Onderscheid opleidingsniveaus 
Ten aanzien van de opleidingsniveaus is er gebruik gemaakt van het volgende onderscheid: 
 

1. Laag opleidingsniveau 
Geen opleiding, basisonderwijs, LBO (LTS, LEAO, huishoudschool), VMBO, MAVO (MULO) 

 
2. Middelbaar opleidingsniveau 

HAVO, VWO (HBS, MULO-B, Lyceum), MBO (MTS, MEAO, UTS) 
 

3. Hoog opleidingsniveau 
HBO (HTS, HEAO, Sociale Academie, Kweekschool, PABO, HAS); Wetenschappelijk 
Onderwijs 
 

  



49 
 

Bijlage 2: Tabel LHBT-stellingen  

 
Tabel 2.1: Percentage antwoorden (helemaal) eens op de volgende stellingen: (N=2.299) 

 

Ik vind het geen 
probleem

 als een 
m

an een seksuele 
relatie m

et een m
an 

heeft, of een vrouw
 

m
et een vrouw

 

Ik vind het geen 
probleem

 als 
hom

oseksuele 
m

annen of lesbische 
vrouw

en bij m
ij in de 

straat w
onen 

Ik heb geen 
probleem

 m
et 

m
annen die een 

vrouw
 w

illen zijn of 
vrouw

en die een 
m

an w
illen zijn (bv. 

transgenders) 

In m
ijn buurt w

orden 
hom

oseksuele 
m

annen en lesbische 
vrouw

en 
geaccepteerd 

In 's-H
ertogenbosch 

kunnen 
hom

oseksuele 
m

annen en lesbische 
vrouw

en zonder 
problem

en voor hun 
relatie uitkom

en 

Mannen 91% 93% 78% 64% 69% 
Vrouwen 94% 95% 86% 64% 66% 
18-29 jaar 92% 95% 82% 60% 69% 
30-39 jaar 94% 96% 87% 61% 65% 
40-49 jaar 93% 96% 89% 70% 67% 
50-64 jaar 94% 95% 83% 66% 64% 
65-85 jaar en ouder 92% 91% 76% 60% 71% 
Laag opleidingsniveau 89% 89% 72% 62% 73% 
Middelbaar opleidingsniv. 94% 96% 83% 63% 66% 
Hoog opleidingsniveau 95% 96% 88% 66% 64% 
Nederlands 94% 95% 83% 66% 68% 
Westerse afkomst  89% 91% 78% 55% 63% 
Niet-westerse afkomst  74% 78% 70% 44% 60% 
Binnenstad 97% 97% 91% 69% 69% 
Zuidoost 93% 96% 82% 54% 70% 
Graafsepoort 94% 95% 90% 62% 63% 
Muntel/Vliert 93% 94% 86% 64% 68% 
Rosmalen zuid 94% 97% 81% 65% 60% 
Rosmalen noord 95% 96% 83% 59% 68% 
De Groote Wielen 92% 96% 84% 69% 72% 
Empel 96% 93% 78% 68% 66% 
Noord 90% 91% 81% 59% 66% 
Maaspoort 93% 93% 78% 64% 68% 
West 89% 90% 76% 46% 68% 
Engelen 94% 95% 85% 81% 75% 
Nuland 94% 93% 81% 67% 66% 
Vinkel 87% 87% 69% 71% 62% 

Bron: Leefbaarheidsenquête 2016 
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Bijlage 3: Regressietabellen 

 
Tabel 3.1: Logistische regressie voor de kans (helemaal) eens te antwoorden op de stelling 'Ik vind het geen 
probleem als een man een seksuele relatie met een man heeft, of een vrouw met een vrouw' (N=4.890) 

  B Std.afwijking  Odds ratio  Kans  
Constante 3,24 0,36 3,244*** 0,96 
Mannen (ref.)     
Vrouwen 0,75 0,13 2,123*** 0,98 
18-29 jaar (ref.)     
30-39 jaar -0,27 0,21 0,763 0,95 
40-49 jaar -0,33 0,20 0,721 0,95 
50-64 jaar 0,12 0,21 1,125 0,97 
65-85 jaar en ouder 0,07 0,23 1,074 0,96 
Laag opleidingsniveau (ref.) 0,00    
Middelbaar opleidingsniveau 0,28 0,17 1,325* 0,97 
Hoog opleidingsniveau 0,77 0,17 2,163*** 0,98 
Nederlands (ref.)     
Westerse afkomst  -0,72 0,21 0,489*** 0,93 
Niet-westerse afkomst  -1,85 0,18 0,157*** 0,80 
Binnenstad (ref.)     
Zuidoost -1,26 0,35 0,283*** 0,88 
Graafsepoort -0,53 0,37 0,586 0,94 
Muntel/Vliert -0,81 0,42 0,444* 0,92 
Rosmalen zuid -0,66 0,42 0,518 0,93 
Rosmalen noord -0,73 0,38 0,483* 0,93 
De Groote Wielen -1,01 0,41 0,364* 0,90 
Empel -0,15 0,53 0,862 0,96 
Noord -0,85 0,34 0,427** 0,92 
Maaspoort -0,61 0,36 0,544* 0,93 
West -0,58 0,34 0,559* 0,93 
Engelen -0,77 0,46 0,465* 0,92 
Nuland -0,68 0,50 0,505 0,93 
Vinkel -1,32 0,51 0,267** 0,87 
2014 (ref.)     
2016 -0,21 0,13 0,809* 0,95 

Nagelkerke R2 11,5       

Sig: *** <0,01; **<0,05 *<0,10     
Bron: Leefbaarheidsenquête 2016, 2014 
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Tabel 3.2: Logistische regressie voor de kans (helemaal) eens te antwoorden op de stelling 'Ik heb geen 
probleem met mannen die een vrouw willen zijn of vrouwen die een man willen zijn' (N=4.681) 

  B Std.afwijking  Odds ratio  Kans  
Constante 1,84 0,22 6,309*** 0,86 
Mannen (ref.)     
Vrouwen 0,73 0,09 2,064*** 0,93 
18-29 jaar (ref.)     
30-39 jaar 0,14 0,15 1,148 0,88 
40-49 jaar 0,17 0,14 1,188 0,88 
50-64 jaar 0,14 0,14 1,154 0,88 
65-85 jaar en ouder -0,29 0,14 0,747** 0,82 
Laag opleidingsniveau (ref.)     
Middelbaar opleidingsniveau 0,21 0,12 1,238* 0,89 
Hoog opleidingsniveau 0,48 0,11 1,61*** 0,91 
Nederlands (ref.)     
Westerse afkomst  -0,18 0,17 0,833 0,84 
Niet-westerse afkomst  -0,89 0,16 0,413*** 0,72 
Binnenstad (ref.)     
Zuidoost -0,70 0,23 0,498*** 0,76 
Graafsepoort -0,20 0,24 0,817 0,84 
Muntel/Vliert -0,61 0,27 0,543** 0,77 
Rosmalen zuid -0,75 0,25 0,473*** 0,75 
Rosmalen noord -0,69 0,23 0,501*** 0,76 
De Groote Wielen -1,01 0,26 0,363*** 0,70 
Empel -0,80 0,29 0,449*** 0,74 
Noord -0,55 0,22 0,575** 0,78 
Maaspoort -0,79 0,22 0,456*** 0,74 
West -0,61 0,21 0,541*** 0,77 
Engelen -0,75 0,28 0,47*** 0,75 
Nuland -0,44 0,33 0,645 0,80 
Vinkel -1,53 0,32 0,216*** 0,58 
2014 (ref.)     
2016 0,08 0,09 1,086 0,87 

Nagelkerke R2 6,7       

Sig: *** <0,01; **<0,05 *<0,10     
Bron: Leefbaarheidsenquête 2016, 2014 
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Tabel 3.3: Logistische regressie voor de kans afgelopen jaar gediscrimineerd te zijn geweest (N=4.184) 

  B Std.afwijking  Odds ratio  Kans  
Constante -2,06 0,30 0,127*** 0,11 
Mannen (ref.)     
Vrouwen -0,01 0,13 0,987 0,11 
18-29 jaar (ref.)     
30-39 jaar -0,31 0,25 0,734 0,09 
40-49 jaar 0,09 0,22 1,097 0,12 
50-64 jaar 0,19 0,20 1,203 0,13 
65-85 jaar en ouder -1,05 0,26 0,35*** 0,04 
Laag opleidingsniveau (ref.)     
Middelbaar opleidingsniveau -0,03 0,17 0,969 0,11 
Hoog opleidingsniveau -0,61 0,17 0,545*** 0,06 
Nederlands (ref.)     
Westerse afkomst 0,33 0,24 1,383 0,15 
Niet-westerse afkomst 1,48 0,22 4,408*** 0,36 
Heteroseksueel (ref.)     
LHB 1,07 0,22 2,928*** 0,27 
Binnenstad (ref.)     
Zuidoost 0,17 0,30 1,184 0,13 
Graafsepoort -0,07 0,30 0,933 0,11 
Muntel/Vliert -0,42 0,32 0,655 0,08 
Rosmalen zuid -0,34 0,31 0,714 0,08 
Rosmalen noord -0,64 0,33 0,529* 0,06 
De Groote Wielen 0,01 0,30 1,006 0,11 
Empel -0,60 0,36 0,548* 0,07 
Noord -0,05 0,31 0,952 0,11 
Maaspoort -0,36 0,30 0,696 0,08 
West 0,37 0,28 1,451 0,16 
Engelen -0,82 0,36 0,441** 0,05 
Nuland -0,42 0,34 0,655 0,08 
Vinkel -0,94 0,47 0,391** 0,05 
2014 (ref.)     
2016 -0,16 0,13 0,853 0,10 

Nagelkerke R2 6,5       

Sig: *** <0,01; **<0,05 *<0,10     
Bron: Leefbaarheidsenquête 2016, 2014 
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Tabel 3.4: Logistische regressie voor de kans afgelopen jaar slachtoffer te zijn geworden van geweld (N=3.974) 

  B Std.afwijking  Odds ratio  Kans  
Constante -1,34 0,27 0,618*** 0,21 
Mannen (ref.)     
Vrouwen -0,35 0,13 0,704*** 0,16 
18-29 jaar (ref.)     
30-39 jaar -0,49 0,22 0,61** 0,14 
40-49 jaar -0,34 0,21 0,713 0,16 
50-64 jaar -0,67 0,20 0,512*** 0,12 
65-85 jaar en ouder -1,53 0,25 0,218*** 0,05 
Laag opleidingsniveau (ref.)     
Middelbaar opleidingsniveau 0,17 0,18 1,009 0,24 
Hoog opleidingsniveau -0,34 0,18 0,787* 0,16 
Nederlands (ref.)     
Westerse afkomst 0,12 0,22 1,126 0,23 
Niet-westerse afkomst -0,79 0,40 0,455** 0,11 
Alleenstaand huishouden (ref.)     
Huishouden zonder kinderen -0,19 0,17 0,826 0,18 
Huishouden met kinderen -0,19 0,19 0,829 0,18 
Kamers/overig -0,06 0,31 0,940 0,20 
Heteroseksueel (ref.)     
LHB 0,39 0,25 1,476 0,28 
Binnenstad (ref.)     
Zuidoost 0,02 0,27 1,022 0,21 
Graafsepoort -0,12 0,27 0,890 0,19 
Muntel/Vliert 0,23 0,27 1,260 0,25 
Rosmalen zuid -0,64 0,33 0,528* 0,12 
Rosmalen noord -0,69 0,34 0,501** 0,12 
De Groote Wielen -0,79 0,36 0,454** 0,11 
Empel -0,16 0,30 0,853 0,18 
Noord -0,14 0,28 0,872 0,19 
Maaspoort -0,08 0,27 0,925 0,20 
West -0,10 0,22 0,908 0,19 
Engelen -0,69 0,36 0,500 0,12 
2013 (ref.)     
2015 -0,13 0,14 0,875 0,19 

Nagelkerke R2 6,5       

Sig: *** <0,01; **<0,05 *<0,10     
Bron: Veiligheidsmonitor 2015, 2013 
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Tabel 3.5: Logistische regressie voor de kans 'vaak' of 'soms' te antwoorden op de vraag 'Voelt u zich weleens 
onveilig in de eigen buurt? (N=4.890) 

  B Std.afwijking  Odds ratio  Kans  
Constante -0,83 0,19 0,437*** 0,30 
Mannen (ref.)     
Vrouwen 0,48 0,09 1,607*** 0,41 
18-29 jaar (ref.)     
30-39 jaar -0,09 0,16 0,914 0,29 
40-49 jaar 0,02 0,16 1,024 0,31 
50-64 jaar -0,26 0,15 0,774* 0,25 
65-85 jaar en ouder -0,71 0,17 0,492 0,18 
Laag opleidingsniveau (ref.)     
Middelbaar opleidingsniveau 0,00 0,12 1,001 0,30 
Hoog opleidingsniveau -0,35 0,12 0,706*** 0,24 
Nederlands (ref.)     
Westerse afkomst -0,06 0,16 0,942 0,29 
Niet-westerse afkomst -0,01 0,21 0,994 0,30 
Alleenstaand huishouden (ref.)     
Huishouden zonder kinderen -0,26 0,11 0,77** 0,25 
Huishouden met kinderen 0,01 0,13 1,011 0,31 
Kamers/overig -0,08 0,24 0,925 0,29 
Heteroseksueel (ref.)     
LHB 0,24 0,19 1,275 0,36 
Binnenstad (ref.)     
Zuidoost -0,15 0,18 0,857 0,27 
Graafsepoort -0,12 0,17 0,883 0,28 
Muntel/Vliert -0,21 0,20 0,809 0,26 
Rosmalen zuid -0,94 0,21 0,39*** 0,15 
Rosmalen noord -1,13 0,24 0,324*** 0,12 
De Groote Wielen -0,95 0,24 0,385*** 0,14 
Empel -1,44 0,27 0,236 0,09 
Noord -0,22 0,18 0,805 0,26 
Maaspoort -0,37 0,19 0,69** 0,23 
West 0,14 0,14 1,148 0,33 
Engelen -1,21 0,25 0,299*** 0,12 
2013 (ref.)     
2015 -0,28 0,10 0,759*** 0,25 

Nagelkerke R2 11,3       

Sig: *** <0,01; **<0,05 *<0,10     
Bron: Veiligheidsmonitor 2015, 2013 

 
 
 
 


