Accepteren
van LHBTI’s in
de maatschappij
Niet alle lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en
intersekse personen (LHBTI's) voelen zich veilig genoeg om ‘uit de kast’ te komen.
Het kabinet wil dat iedereen zichzelf kan zijn. Daarom is het belangrijk dat de
maatschappij LHBTI’s meer accepteert. Ook de gemeente Delft zet zich in om
ervoor te zorgen dat de LHBTI’s zich geaccepteerd en veilig voelen in de stad.
Deze factsheet staat in het teken van de sociale acceptatie
van de LHBTI’s. Onderwerpen die aan bod komen zijn:
• Wat is LHBTI?
• Wat is sociale acceptatie?
• Waarom is aandacht voor LHBTI’s belangrijk?
• Welk beleid voert Delft met betrekking tot LHBTI’s?
• Hoe kun je sociale acceptatie van LHBTI’s meten?
• Sociale acceptatie in cijfers
• Delftse LHBTI’s
• Aandachtspunt: juist degenen die het (nog) niet weten
of het niet willen zeggen lijken kwetsbaar

Wil je meer informatie over de cijfers? Neem contact op
met Graziella Vitale van Gegevensmanagement/O&S
(gvitale@delft.nl).
Wil je meer weten over (sociale acceptatie van) LHBTI’s?
Vraag dan Erik Markus van Samenleving om informatie
(emarkus@delft.nl).

Antwoord op deze vragen vind je in de factsheet.
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Wat is LHBTI?

Welk beleid voert Delft met betrekking
tot LHBTI’s?

LHBTI is een afkorting die staat voor lesbisch, homoseksueel,
biseksueel, transgender en intersekse. De laatste twee termen
worden nader uitgelegd.
Transgender is een parapluterm voor mensen die zich niet
identificeren met de gender die ze bij hun geboorte kregen
toegewezen. De term omvat onder andere vrouwen die bij de
geboorte werden bestempeld als jongetje vanwege hun
lichamelijke kenmerken (trans vrouwen), mannen die bij de
geboorte werden bestempeld als meisje (trans mannen), en
mensen die zich identificeren als non-binair (man noch vrouw).
Sommige mensen worden geboren in een lichaam met zowel
mannelijke als vrouwelijke (geslachts)kenmerken. Dit heet
intersekse (geslachtsvariatie). Vaak hebben intersekse
personen een chromosomale en hormonale afwijking.
Zoals een meisje met XY-chromosomen in plaats van
XX-chromosomen.

Delft is een regenboogstad: een gemeente die met haar beleid
actief inzet op steun aan, sociale acceptatie van en veiligheid
voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, en transgenderen intersekse personen (LHBTI). Met de ondertekening van de
intentieverklaring Lokaal emancipatiebeleid 2019-2022
Lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgender- en
intersekse personen, verklaart de gemeente, samen met een
groot aantal andere Nederlandse gemeenten, in woord en
daad mee te werken aan de ambities van het kabinet inzake
LHBTI-emancipatie. Samen met partners in de stad (welzijn,
sportverenigingen en (jeugd)gezondheidszorg) heeft Delft een
Uitvoeringsplan Regenbooggemeente gemaakt, waarin verschillende acties en samenwerkingen zijn uitgezet.

Hoe kun je sociale acceptatie van LHBTI’s
meten?

Wat is sociale acceptatie?

Het is lastig om exacte cijfers over sociale acceptatie te geven:
er worden verschillende definities gebruikt en verschillende
aspecten onderzocht. Daarom is het belangrijk om goed te
kijken hoe cijfers tot stand zijn gekomen.

Onder sociale acceptatie verstaan we dat het uitkomen voor
een LHBTI identiteit geen verschil maakt voor de manier
waarop je door je omgeving benaderd wordt. Of zoals
sommigen het verwoorden: niemand hoeft negatief óf positief
te reageren op het feit dat je LHBTl'er bent, het is normaal.
De sociale acceptatie geeft de houding van de bevolking ten
opzichte van LHBTI’s weer.

Om te meten wat de sociale acceptatie LHBTI’s is hebben wij
het voorbeeld van de GGD Nijmegen gevolgd. We hebben in
de Omnibusenquête stellingen en vragen opgenomen om de
acceptatie van LHBTI’s te meten. Bij elke stelling kon men
aangeven in hoeverre men het eens is met de stelling en bij de
vragen kon men aangeven hoeveel moeite men heeft met een
bepaalde situatie.

Waarom is aandacht voor LHBTI’s belangrijk?
Ten eerste omdat LHBTI’s een grote groep inwoners van de
gemeente zijn en ten tweede omdat een deel van hen kwetsbaar is. In een factsheet van de GGD over LHBTI-acceptatie
in Nijmegen (2016) staat dat uit onderzoek blijkt dat de
psychische gezondheid van LHBTI’s minder goed is dan die
van hetero’s. Discriminatie, geweld en het verbergen van de
geaardheid leveren stress op. Deze stress kan leiden tot een
slechte psychische gezondheid. Daarnaast zorgt deze stress
ervoor dat LHBTI’s vaker alcohol en drugs gebruiken, meer
seksueel risicogedrag vertonen en vaker eetstoornissen
hebben. Ook hebben LHBTI’s tot vijf keer vaker zelfmoord
gedachten en tot twaalf keer vaker een zelfmoordpoging
gedaan. Ervaren onveiligheid is een belangrijke voorspeller
van verminderd welzijn.
De acceptatie van LHBTI’s is van invloed op de psychische
gezondheid. Daarom is het voor deze groep van belang om
in een veilige omgeving te kunnen leven. Een omgeving die
een LHBTI-geaardheid accepteert.

Deze stellingen/vragen zijn samengenomen om één maat van
sociale acceptatie LHBTI te berekenen.
De zes stellingen en vier vragen die zijn samengenomen zijn:
• Homoseksuele mannen en lesbische vrouwen moeten hun
leven kunnen leiden zoals zij dat willen
• Een seksuele relatie tussen twee vrouwen vind ik prima
• Een seksuele relatie tussen twee mannen vind ik prima
• Wanneer een familielid of goede vriend(-in) transgender is zal
ik hem/haar steunen
• Homoseksuele paren moeten dezelfde rechten hebben als
heteroseksuele paren bij het adopteren van kinderen
• Wanneer iemand om zijn seksuele geaardheid (homo, lesbisch
of biseksueel, transgender of intersekse) wordt gepest neem
ik het voor hem/haar op
• Wat vindt u ervan als twee mannen elkaar in het openbaar
zoenen?
• Wat vindt u ervan als twee vrouwen elkaar in het openbaar
zoenen?
• Wat vindt u ervan als een man en vrouw elkaar in het
openbaar zoenen?
• Wat vindt u ervan als uw buurman of -vrouw transgender is?
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Sociale acceptatie in cijfers
Sociale acceptatie in de EU
In 2019 heeft het Bureau van de Europese Unie voor grondrechten (FRA) een tweede onderzoek uitgevoerd naar de
ervaringen van LHBTI’s in de Europese Unie. Het eerste
onderzoek was in 2012. Dit is het grootste onderzoek ooit
naar de ervaringen van LHBTI-personen wereldwijd.
Op een aantal punten is een voorzichtige vooruitgang te zien,
maar voor het overgrote deel van de LHBTI’s in de EU zijn
discriminatie, uitsluiting en pesten aan de orde van de dag.
Zo gaf meer dan de helft van de respondenten (58%) aan zich
in de afgelopen vijf jaar geïntimideerd te hebben gevoeld op het
werk, op straat, in het openbaar vervoer, in een winkel of op
internet. Een op de drie respondenten gaf aan vaak of altijd
bepaalde plekken te mijden uit angst aangevallen, bedreigd of
lastiggevallen te worden. De helft van de respondenten is
zelden of nooit open over hun LHBTI-zijn. Het aantal LHBTI’s
dat zich gediscrimineerd voelde in het jaar voorafgaand aan het
onderzoek is gestegen van 37% in 2012 naar 43% in 2019.

Algemeen beeld in Nederland
Uit cijfers van Movisie blijkt dat Nederlanders steeds positiever
tegenover LHBTI’s staan: in 2018 vindt 92% dat LHBT’s het
leven moeten kunnen leiden dat ze willen. De Omnibusenquête
2019 toont aan dat 96% van de Delftenaren dit vindt (dit is het
percentage Delftenaren dat het (zeer) eens is met de stelling
‘Homoseksuele mannen en lesbische vrouwen moeten hun
leven kunnen leiden zoals zij dat willen’.

Sociale acceptatie van LHBTI’s in Delft
Zoals gezegd hebben we voor de berekening van de sociale
acceptatie van LHBTI’s de berekening gevolgd van de GGD

Nijmegen. Het percentage is een uitkomst van een samen
gestelde score. Gemiddeld genomen heeft 86% van de mensen
in Delft een positieve houding tegenover LHBTI’s.

Sociale acceptatie bij verschillende groepen
Delftenaren
In de wijk Buitenhof ligt de sociale acceptatie van LHBTI’s het
laagst, namelijk op 79%. De bewoners van de buurten Reinier
de Graafbuurt (61%), Gillisbuurt (70%), Het Rode Dorp (72%)
en Buitenhof-Noord (79%) staan minder dan gemiddeld positief
ten opzichte van de LHBTI’s. In de andere wijken ligt de sociale
acceptatie op of rond het Delfts gemiddelde. Een aantal
buurten in deze wijken wijkt hier echter van af. Zo is het
aandeel bewoners dat positief tegenover de LHBTI’s staat lager
in de buurten Poptahof-Noord (69%), Poptahof-Zuid (76%),
Bomenwijk (74%) en Indische buurt-Noord (78%).
De sociale acceptatie is het hoogst onder jongeren van 18-24
jaar (92%) en het laagst onder de Delftenaren van 75 jaar en
ouder (77%).
Ook het opleidingsniveau lijkt van invloed te zijn. Van de
laagopgeleiden staat 81% positief tegenover LHBTI’s, van de
mensen met een midden opleidingsniveau 85% en van de
hoogopgeleiden 90%.
Tot slot lijkt de acceptatie van LHBTI’s ook beïnvloed te
worden door de herkomst van Delftenaren; 89% van de
mensen met een Nederlandse herkomst staan positief tegenover LHBTI’s, 86% van de mensen met een westerse herkomst
en 76% van de mensen met een niet-westerse herkomst.

Aandeel bewoners dat positief ten opzichte van LHBTI’s staat, per leeftijdsgroep
Bron: O&S Delft, Omnibus 2019
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Delftse LHBTI’s
Hoe groot is de groep?
In de Omnibusenquête hebben we gevraagd of men zichzelf tot
de LHBTI+ groep rekent. Om helemaal volledig te zijn, hebben
we de + aan toegevoegd aan de afkorting: de + staat voor
overige vormen van geaardheid die niet in de afkorting genoemd zijn (zoals queer, aseksueel, panseksueel en cisgender).

Onder een aantal groepen bewoners ligt het aandeel “dat weet
ik (nog) niet” hoger dan gemiddeld (5%). Dit is bijvoorbeeld
het geval bij niet-westerse bewoners (12%) en bij bewoners
van buurten Indische buurt-Noord (14%), Poptahof-Noord
(20%; in deze buurt geeft 12% aan het niet te willen zeggen),
Buitenhof-Noord (16%) en Gillisbuurt (14%).

Hoe voelen LHBTI+’s zich op diverse punten?

Onderstaand figuur laat zien dat 87% van de Delftenaren
zichzelf niet tot de LHBTI+ groep rekent, 6% wel, 5% weet
het (nog) niet en 2% wil het niet zeggen.

Zoals eerder in de factsheet gemeld, zou de groep LHBTI’s
kwetsbaar kunnen zijn. Daarom is gevraagd hoe Delftenaren die
zichzelf tot de LHBTI+ groep rekenen zich op diverse punten
voelen. Voelen zij zich inderdaad onveiliger, minder gezond en
eenzamer dan gemiddeld?

Rekent u uzelf tot de LHBTI+ groep?
Bron: O&S Delft, Omnibus 2019

Wat opvalt is dat dit niet uit onze cijfers naar voren komt.
De LHBTI+ groep wijkt in geen van de onderzochte punten
af van het gemiddelde. Uitzondering hierop is het gevoel
gediscrimineerd te zijn in het algemeen: gemiddeld in Delft
heeft 12% dit gevoel vaak/soms, van de groep LHBTI+’s heeft
22% dit gevoel.
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Aandachtspunt: juist degenen die het
(nog) niet weten of het niet willen zeggen
lijken kwetsbaar
Opmerkelijk is dat juist degenen die aangeven het (nog) niet te
weten of ze zichzelf tot de LHBTI+’s rekenen en degenen het
niet willen zeggen in veel gevallen afwijkend lijken te reageren1.

De ervaren gezondheid is minder dan gemiddeld (resp. 59%
en 60% ervaart de eigen gezondheid als (zeer) goed tegenover
77% gemiddeld), het gemiddeld cijfer voor geluk is lager
(resp. 6,8 en 6,5 tegenover 7,5 gemiddeld) en het gevoel eigen
keuzes over het leven te kunnen maken is lager dan gemiddeld
(resp. 86% en 81% tegenover 91% gemiddeld).

Zij voelen zich in grotere mate eenzaam (resp. 59% en 61%
tegenover 42% gemiddeld in Delft) en beperkt (resp. 24% en
21% tegenover 16% gemiddeld) en het aandeel dat sociale
uitgesloten is, ligt hoger (resp. 19% en 29% tegenover 7%
gemiddeld).

1

In onderstaande figuren staan de cijfers, waarvan de
Omnibusenquête 2019 de bron is.

Deze groepen zijn kleiner. Er kunnen geen conclusies aan verbonden worden,
de cijfers gelden als indicatie.
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Gebruikte bronnen:
• https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
lhbti-emancipatie/accepteren-van-lhbtis-in-de-maatschappij
• https://www.movisie.nl/artikel/groot-europeesonderzoek-lhbti-emancipatie-nog-lang-niet-voltooid
• https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/
files/201812/Handreiking%20Gemeentelijke%20
monitoren%20en%20LHBT.pdf
• https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/
files/2020-01/LHBTI-feiten-cijfers-infographic_2.pdf
• GGD Factsheet LHBT-acceptatie Nijmegen, 2016
• Actieplan regenboogstad Delft, 2019 – 2022
• Gemeente Delft, Omnibusenquête, 2019
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