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Inleiding
In dit rapport schetsen wij, Bureau Discriminatiezaken Kennemerland (BD), een beeld van de
veiligheidsbeleving van lesbiënnes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s)
in Kennemerland en hun ervaringen met intolerantie en discriminatie op grond van seksuele
gerichtheid. De resultaten zijn verkregen door middel van het Pink Panel, een digitale
onderzoeksmethode ontwikkeld door het BD.
In 2007 was in Amsterdam sprake van een uitbarsting van geweld tegen, vooral,
homoseksuele mannen. Het aantal klachten over discriminatie in Kennemerland bij het BD
bleef relatief laag, ook werd er weinig aangifte gedaan bij de politie in deze regio. Maar
betekende dit ook dat het onderwerp discriminatie hier minder speelde? Het BD vroeg zich af
wat de stand van zaken was in Haarlem en omgeving. Sinds 2008 doet het BD jaarlijks
onderzoek onder LHBT’s in Kennemerland.
Op de website van Bureau Discriminatiezaken www.bdkennemerland.nl staat meer
informatie over het Pink Panel en de eerder uitgebrachte publicaties hieromtrent.
De inhoud van dit rapport heeft een signalerende functie en zal worden gepresenteerd aan
belangenorganisaties, Colleges van Burgemeester en Wethouders, raadscommissies, politie,
Openbaar Ministerie en andere belanghebbenden.
Weinig bekend over veiligheid LHBT’s
Zoals gezegd, er was weinig bekend over de beleving en ervaringen van LHBT’s in
Kennemerland. Alle aandacht in de media ging uit naar Amsterdam en enkele andere grote
steden. Door het Pink Panel onderzoek hebben we sinds enkele jaren redelijk goed in beeld
hoe veilig LHBT’s zich voelen om voor hun seksuele gerichtheid uit te komen, bijvoorbeeld in
de eigen woonwijk of op het werk. Tevens is bekend of, hoe vaak en waar LHBT’s te maken
krijgen met discriminatie die zich openbaart in de vorm van pesten, schelden, ongelijke
behandeling of geweld.
Tijdens de raadscommissie Samenleving van de gemeente Haarlem op 21 juni 2012
presenteerde het BD haar rapport Trend of Incident? Over vijandigheid tegen homoseksuele
mannen en lesbische vrouwen in Nederland en Kennemerland1. Dat rapport werd
beschouwd als een nulmeting; een beschrijving van de roze stand van zaken in Haarlem en
Kennemerland in 2011.
Aan de hand van de meest recente Pink Panel meting in maart 2014 kunnen we opnieuw
uitspraken doen over de veiligheidsbeleving van LHBT’s in Kennemerland en hun ervaringen
met intolerantie en discriminatie op grond van seksuele gerichtheid. In het rapport zetten wij
de meest recente resultaten steeds af tegen de resultaten in voorgaande jaren, hierdoor
worden ontwikkelingen in de loop der tijd zichtbaar.

1

November 2011, Bureau Discriminatiezaken Kennemerland.
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Opzet van het rapport
De opzet van dit rapport is als volgt. In hoofdstuk 1 wordt eerst ingegaan op de Pink Panel
onderzoeksmethode en worden enkele voorbehouden gemaakt ten aanzien van de
resultaten.
In hoofdstuk 2 staan de resultaten van het Pink Panel onderzoek centraal. De algemene
veiligheidsbeleving van LHBT’s komt aan de orde aan de hand van stellingen en vervolgens
kijken we hoe veilig LHBT’s zich voelen in de eigen wijk en welke factoren hierop van invloed
zijn. We beschrijven of, hoe vaak en waar zich discriminatie-incidenten hebben voorgedaan
en hoe LHBT’s hierop reageren.
Hierna staat de werkomgeving centraal. Hoe open zijn LHBT’s over hun seksuele
gerichtheid? Heeft men op het werk weleens te maken gehad met discriminatie en welke
actie ondernam men naar aanleiding daarvan?
Daarna worden de resultaten besproken over de maatschappelijke terreinen uitgaansleven
en sport. Ten slotte komt het vertrouwen in de (afhandeling van discriminatieklachten door
de) politie aan bod.
In hoofdstuk 3 analyseren en combineren we de resultaten en komen tot conclusies
voortvloeiend uit het Pink Panel onderzoek.
In hoofdstuk 4 beschrijven we de ontwikkeling van het aantal geregistreerde
discriminatieklachten op grond van seksuele gerichtheid bij het Bureau Discriminatiezaken
en de politie in 2013.
Hoofdstuk 5. eindigt met aanbevelingen en aanknopingspunten voor roze beleid.
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1. Over het Pink Panel onderzoek
Het Pink Panel is een digitaal onderzoekspanel dat bestaat uit lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, en transgenders (LHBT´s) in Kennemerland. Deelnemers
krijgen jaarlijks een vragenlijst toegestuurd van Bureau Discriminatiezaken Kennemerland
(BD).
Het doel van het Pink Panel is het in kaart brengen van de veiligheidsbeleving en van eigen,
recente, ervaringen met discriminatie of intolerantie op grond van de seksuele gerichtheid
van LHBT´s in Kennemerland.
Door middel van het Pink Panel wordt structureel contact onderhouden met de ‘doelgroep’:
LHBT’s woonachtig in Kennemerland. De focus is regionaal.
Signalerend en structureel onderzoek
Het onderzoek heeft een signalerende functie, er wordt systematisch gemonitord, maar het
onderzoek is niet representatief voor de totale groep LHBT’s in Kennemerland en leidt niet
tot algemeen geldende uitkomsten. De resultaten dienen derhalve voorzichtig te worden
geïnterpreteerd.
De meerwaarde van het Panel is dat het ontwikkelingen laat zien door de metingen in
verschillende jaren. Er zijn eerder vier meetmomenten geweest. Hierover is in augustus
2008, april 2010 en juni 2013 gerapporteerd. In 2009 is geen onderzoek uitgevoerd en in
2011 is er onderzoek gedaan op provinciaal niveau in het kader van de roze kaart provincie
Noord-Holland2.
In maart 2014 vond de meest recente en vijfde meting plaats. Door de systematische en
structurele vorm van onderzoek (jaarlijks vrijwel identieke vragenlijsten) staan de uitkomsten
niet meer op zichzelf, maar worden ontwikkelingen in de loop der tijd zichtbaar.
Deelnemers en respondenten
Het Pink Panel onderzoek betreft kleine aantallen respondenten. Zeker als we ervan uitgaan
dat ongeveer 5% van de Kennemerlandse bevolking (circa 520.000 inwoners) LHBT is, dan
komen we op 26.000 LHBT´s.
In 2014 hebben 100 LHBT’s meegewerkt aan het onderzoek, voornamelijk in de leeftijd van
30 tot 60 jaar met een autochtone achtergrond. Het onderzoek geeft een beeld van de
veiligheidsgevoelens van een diverse groep mensen werkzaam in verschillende branches en
woonachtig in heel Kennemerland.
Het aantal deelnemers van het Pink Panel in Kennemerland is, met name dankzij de werving
in 2012 en het DIGI panel in 2014 (zie pagina 7), flink toegenomen van 42 in 2008 naar 107
deelnemers in 2014. Degenen die ook daadwerkelijk de vragenlijst invullen en retourneren
noemen we respondenten.

Aantal respondenten:

2014
100

2013
56

2010
35

2008
33

2

Roze kaart Provincie Noord-Holland 2010-2011. Homo-emancipatiebeleid in 57 Noord-Hollandse
gemeenten ondersteund door ervaringen van de doelgroep (Pink Panel Noord-Holland). In opdracht
van de provincie Noord-Holland.
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Voor de toekomst streven we naar een vergroting van het aantal respondenten van het Pink
Panel. Circa 300 deelnemers in verschillende leeftijdscategorieën is statistisch gezien
representatief te noemen.
DIGI panel
In 2014 is in maart een DIGI panel3 onderzoek gewijd aan de sociale acceptatie van LHBT’s
in Haarlem. Aan het eind van de vragenlijst konden mensen doorklikken naar het Pink Panel
als zij behoorden tot de LHBT groep om zo nog aanvullend vragen te beantwoorden en zich
aan te melden als deelnemer van het Pink Panel. Dit heeft 27 aanmeldingen opgeleverd.
Wervingsactiviteiten
In 2014 heeft het Bureau Discriminatiezaken flink ingezet op sociale media zoals Facebook
en Twitter om mensen te werven voor het Pink Panel. Ook is er een radio uitzending
(Meerradio Haarlemmermeer) gewijd aan het Pink Panel, er zijn stukjes geplaatst op
Dichtbij.nl en het BD is op bezoek geweest in de Roze Salon, een inloopmiddag in Haarlem
voor oudere LHBT’s.
Daarnaast heeft het BD op de datingsite gay.nl berichten met een link naar het Pink Panel
onderzoek geplaatst.
Meer over de inhoud van het onderzoek
In het onderzoek worden verschillende maatschappelijke terreinen belicht: de eigen
woonomgeving, de werkomgeving, het uitgaansleven en de sportvereniging. Het is belangrijk
om ons te realiseren dat mensen afhankelijk zijn van werk en inkomen en ook niet zo maar
kunnen verhuizen, dit maakt discriminatie op het werk of in de eigen woonbuurt indringender
dan bijvoorbeeld op de sportvereniging. Een sport beoefenen, of uitgaan is daarmee
vergeleken vrijblijvender.
Op het werk genieten mensen meer bescherming tegen discriminatie dan op andere
terreinen, onder andere door de Algemene Wet Gelijke Behandeling en de Arbowet.
De incidenten die worden genoemd en beschreven, hebben ´onlangs´ en ´dicht bij huis´
plaatsgevonden. Het gaat zoals u zult lezen niet alleen om een keer uitgescholden worden
op straat, maar een deel van de mannen en vrouwen ervaart in de eigen woonwijk en in de
eigen werkomgeving, dus van bekenden, met regelmaat intolerantie.
Het onderzoek geeft inzicht in de situatie in heel Kennemerland4. Wij hebben ook naar de
postcode gevraagd van de respondenten zodat wij direct een koppeling kunnen leggen
tussen wijken, gemeenten en (on)veiligheidgevoelens.

3

DIGI panel is een digitaal onderzoekspanel van O&S Haarlem dat bestaat uit circa 3500
Haarlemmers die gemiddeld acht keer per jaar vragen beantwoorden over uiteenlopende
onderwerpen waar de gemeente zich mee bezighoudt.
4
Tot Kennemerland behoren de volgende gemeenten: Uitgeest, Beverwijk, Heemskerk, Velsen,
Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede, Zandvoort, Bloemendaal en
Haarlemmermeer.
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Het Pink Panel is een vorm van belevings- en ervaringsonderzoek; de discriminatie
ervaringen zijn niet juridisch getoetst of feitelijk dor Bureau Discriminatiezaken vastgesteld.
Ruimte voor interpretatie
De vraagstelling is vaak open, zonder enige uitleg van begrippen vooraf. Bij sommige vragen
levert dit veel ruimte op voor interpretatie. Zo wordt er gevraagd naar de eigen ervaringen
met intolerantie of discriminatie vanwege haar of zijn homo- of biseksualiteit. Het Bureau
Discriminatiezaken heeft niet vooraf gedefinieerd wat onder discriminatie, intolerantie of
veiligheid wordt verstaan. Wel worden er keuzemogelijkheden aangeboden. De respondent
verwoordt zijn of haar eigen ervaring en wij hebben de antwoorden zo feitelijk mogelijk
weergegeven.
Pink Panel - meting maart 2014
In deze rapportage doen wij verslag over de meting die in maart 2014 plaatsvond maar deze
ging over het afgelopen jaar (2013) omdat wij vroegen naar ervaringen in het afgelopen jaar.
Wij vergelijken de uitkomsten zoveel mogelijk met de uitkomsten in de voorgaande jaren.
Respons
Alle Pink Panel deelnemers kregen een digitale link van het onderzoek per e-mail
toegestuurd. Daarnaast hebben deelnemers van DIGI panel door kunnen klikken naar het
Pink Panel, konden mensen direct naar het onderzoek via onze website of facebook pagina
en hebben enkele Pink Panel deelnemers het onderzoek nog verspreid onder vrienden en
bekenden. 240 personen hebben even een kijkje genomen bij het onderzoek, 111 personen
zijn daadwerkelijk begonnen met het invullen van de vragenlijst en uiteindelijk leidde dit tot
100 bruikbare, waarvan 93 volledig ingevulde, enquêtes.
Wie zijn de respondenten van het Pink Panel?
De 100 Pink Panel respondenten zijn 55 mannen met een homoseksuele gerichtheid, 37
vrouwen met een lesbische gerichtheid, één biseksuele man, drie biseksuele vrouwen en
vier personen hebben de categorie ‘anders’ ingevuld; vrouw, non operatieve transgender,
gaat niet om geslacht maar om persoon, transgenderist/man/vallend op mannen.
De Pink Panel respondenten wonen of werken in Kennemerland. Van de 100 respondenten
wonen er 62 in Haarlem, 9 in Haarlemmermeer, 7 in Velsen, 5 in Heemskerk en 4 in
Beverwijk. De anderen wonen verspreid over de regio, onder andere in de gemeente
Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. Acht respondenten wonen buiten de regio, maar
werken in Kennemerland.
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Grafiek 1. Leeftijd van de Pink Panel respondenten (%)

De Pink Panel respondenten zijn qua leeftijd een wat ouder gezelschap, met in 2014 een
gemiddelde leeftijd van 54 jaar. Bij de vorige meting was dat 47 jaar. De meeste
respondenten vallen in de leeftijdscategorie 60+ en 40-49 jaar. De groepen jonger dan 30
jaar en 30-39 jaar zijn sterk ondervertegenwoordigd in het onderzoek.
Ten opzichte van vorig jaar is het Pink Panel ‘verouderd’. Dit kan te maken hebben met de
hogere leeftijd van deelnemers vanuit het DIGI panel Haarlem en met het actief werven van
deelnemers voor het onderzoek bij de Roze Salon, een inloopmiddag voor Roze Ouderen in
Haarlem.
De respondenten van het Pink Panel zijn vrijwel allemaal autochtone Nederlanders5 en het
panel is derhalve niet representatief voor alle Kennemerlandse LHBT’s: de groep LHBT´s
met een etnische achtergrond ontbreekt.

5

1 persoon heeft een Nederlands-Arubaanse achtergrond
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2. Resultaten Pink Panel
a. Veiligheidsbeleving
Verhalen van anderen
Om de veiligheidsbeleving van LHBT’s te meten vroegen wij eerst naar antwoorden op
algemene stellingen. Dit geeft een beeld van het algemene klimaat ten opzichte van homoen biseksuelen zoals de respondenten dit ervaren.
Verhalen van anderen zijn van invloed op de veiligheidsbeleving: het maakt mensen bewust
van de eigen kwetsbaarheid. Hieronder worden de antwoorden van de Pink Panel
respondenten weergegeven.
Grafiek 2. Stelling. Het afgelopen jaar hoor ik in mijn directe omgeving steeds meer verhalen
van intolerantie jegens en discriminatie van homo- en biseksuelen.
80%
70%
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60%
50%

59%
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39% 40%

40%
30%
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23%
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20%
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Begin 2014 is 23% van de respondenten het eens met de stelling. In 2008 was dit 54%.
De dalende lijn op de lange termijn (=positieve trend) die zich al enige tijd aftekent lijkt
hiermee door te zetten.
Feit blijft dat een deel van de respondenten, één op de vier in 2014, het afgelopen jaar
steeds meer verhalen hoort van intolerantie jegens en discriminatie van LHBT’s.
Eigen ervaringen
Ook de volgende vraag wil laten zien of het gevoel van veiligheid de afgelopen jaren
veranderd is. Het zegt daarbij meer over de eigen ervaringen van de respondenten. Het
Bureau Discriminatiezaken heeft vooraf geen definitie gegeven van intolerantie en
discriminatie. Het betreft hier een eigen interpretatie van de respondenten.
.
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Grafiek 3. Als u het afgelopen jaar vergelijkt met voorgaande jaren, heeft u dan zelf meer
intolerantie en discriminatie ervaren?

De grafiek laat zich lastig lezen door alle fluctuaties. De uitkomsten schurken elk jaar tegen
elkaar aan, met de 2013 meting (over het jaar 2012) als uitzondering zo lijkt het.
Het aantal mensen dat aangeeft dat zij het afgelopen jaar meer intolerantie en discriminatie
hebben ervaren is toegenomen en zit weer op het niveau van 2008.
Het aantal mensen dat meent dat zij minder intolerantie en discriminatie hebben ervaren is
gedaald ten opzichte van vorig jaar, maar de positieve ontwikkeling zet niet echt door.
Een grote groep, echter minder dan vorig jaar, zegt dat het ongeveer gelijk is gebleven.
Positief is de grote groep respondenten die aangeeft dat zij tot nu toe geen ervaring heeft
met discriminatie, al is deze groep weer kleiner dan vorig jaar.
Hand in hand lopen
Het hand in hand lopen wordt hier gebruikt als symbool voor het openlijk uitkomen voor een
relatie met iemand van dezelfde sekse, en als dat geen problemen oplevert dan kan dat
worden gebruikt als een indicatie voor een gevoel van veiligheid.
Grafiek 4. Stelling A. In mijn wijk kunnen homoseksuelen hand in hand lopen.
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

46%

45%
40%

38%

35%

34%
27% 26%

27%

33%

27%
21%

(Helemaal) mee eens

Neutraal/geen mening
2008

2010

2013

(Helemaal) mee oneens

2014
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46% van de respondenten is het hier (helemaal) mee eens, zij vinden dat zij in hun eigen
woonwijk hand in hand kunnen lopen. Dit percentage is opnieuw toegenomen vergeleken
met voorgaande jaren.
Dit betekent dat een kleiner aandeel het hiermee oneens is geworden. 33% meent niet hand
in hand te kunnen lopen in de eigen wijk, dit was 45% in 2008. We kunnen voorzichtig
concluderen, gezien de kleine aantallen, dat hier sprake is van een positieve ontwikkeling.
Een derde van de respondenten meent dat zij in de eigen wijk niet hand in hand kunnen
lopen. Een groot deel (ruim 20% ) van de respondenten heeft hier in 2014 geen mening over.
Meeste straten veilig?
En hoe zit het met het algehele gevoel van veiligheid in de woongemeente? Om hier iets
meer inzicht in te krijgen is deze vraag opgenomen in de vragenlijst. Deze vraag is lastig te
interpreteren, want aan welke straten denken de respondenten? Circa een kwart heeft
hierover geen mening. Toch is deze vraag interessant omdat het iets zegt over het
veiligheidsgevoel dat de respondenten hebben.
Grafiek 5. Stelling B. In mijn gemeente zijn de meeste straten veilig voor homoseksuelen.

Meer dan de helft van de respondenten denkt dat de meeste straten in hun gemeente veilig
zijn voor homoseksuelen. Dit percentage is licht toegenomen in vergelijking met voorgaande
jaren. De groep die meent dat de meeste straten niet veilig zijn, neemt jaarlijks af.
Gemeente onveiliger?
De volgende vraag lijkt op bovenstaande vraag, maar is iets anders geformuleerd.
Respondenten kunnen aangeven of zij het afgelopen jaar een verandering ervaren in hun
woongemeente als het gaat om veiligheid voor LHBT’s.
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Grafiek 6. Stelling C. Vindt u dat uw gemeente het afgelopen jaar onveiliger is geworden
voor homo- en biseksuelen?

40% van de respondenten vindt niet dat hun woongemeente onveiliger is geworden (let op:
niet onveiliger is niet hetzelfde als veiliger). Of het veiliger is geworden of hetzelfde is
gebleven kunnen we niet opmaken uit deze vraag. Wel zien we dat 28% vindt dat hun
gemeente het afgelopen jaar onveiliger is geworden. Dit zijn meer mensen dan in 2013 maar
minder dan in voorgaande jaren. De positieve lijn is nog wel zichtbaar, maar fluctueert.
De mensen die vinden dat hun gemeente het afgelopen jaar onveiliger is geworden wonen
in: Haarlem (16x), Haarlemmermeer (3x), Beverwijk (2x), Velsen (1x), Bloemendaal (1x),
Heemskerk (1x) en Zandvoort (1x). Van de Haarlemse LHBT’s is dit een kwart; het gaat om
16 van de 62 Haarlemse respondenten.
Wie zorgt voor toenemende onveiligheid?
Aan de respondenten vragen we wie vooral verantwoordelijk zijn voor de toenemende
onveiligheid. Meerdere antwoorden waren hierbij mogelijk. Circa een derde van de LHBT’s
die menen dat hun woongemeente onveiliger vindt geworden wijst hiervoor naar allochtone
jongeren, eveneens een derde meent dat migrantengroepen bijdragen aan het toegenomen
gevoel van onveiligheid. In mindere mate verwijst men naar ´volwassenen in het algemeen´
en autochtone jongeren die minder tolerant zijn ten opzichte van homo- en biseksualiteit.
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b. De eigen woonomgeving
Wij hebben per 2013 een vraag toegevoegd over hoe veilig men zich voelt om in zijn/haar
eigen wijk voor zijn/haar seksuele gerichtheid uit te komen (naast de stelling over hand in
hand lopen). De antwoordcategorieën lopen uiteen van zeer veilig tot zeer onveilig.
Grafiek 7. Hoe veilig voelt u zich om in uw eigen wijk uit te komen voor uw lesbische, homoof biseksuele gerichtheid?
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
(zeer) veilig

niet zo veilig

(zeer) onveilig
2013

weet niet

anders

2014

80% van de respondenten voelt zich in 2014 (zeer) veilig, 12% voelt zich niet zo veilig en 4%
voelt zich (zeer) onveilig om voor haar of zijn seksuele gerichtheid uit te komen. Er is sprake
van een heel licht stijgende lijn als het gaat om (zeer) veilig voelen.
Van de respondenten die zich ‘niet zo veilig voelen’ wonen er zeven in Haarlem in
postcodegebieden: 2012, 2021, 2022, 2033 en 2035. Twee wonen er in gemeente
Haarlemmermeer en eveneens twee in Velsen.
De drie respondenten die zich (zeer) onveilig voelen, wonen in Haarlem in de postcode gebieden 2023 en 2034. Eén respondent woonde in Zandvoort en is verhuisd vanwege
pesterijen. Drie van de vier lichten hun antwoordkeuze toe:
•

•
•

Langdurig conflict met bewoner in het huis boven ons. Hij reageert agressief als hij
mijn man tegenkomt en scheldt hem uit. Het is al eens tot een handgemeen
gekomen.
We hadden ontzettend veel last van hangjeugd, waar de gemeente na zes jaar niks
tot zeer weinig aan deed. Wij zijn verhuisd naar een andere gemeente.
Er wonen hier vooral Islamitische migranten.
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Tabel 3. Komt u in uw eigen straat en wijk openlijk uit voor uw homo- of biseksualiteit?
2014
2013
2010
2008
%
%
%
%
Ja
65%
75%
83%
76%
Nee
8%
8%
3%
9%
Afhankelijk van
situatie/personen
Totaal

27%

17%

14%

15%

100%

100%

100%

100%

65% van de respondenten komt in 2014 in zijn of haar eigen straat of wijk uit voor haar
seksuele gerichtheid. Dit is opeens een redelijk sterke daling van het aantal respondenten
dat met ja antwoordt. Steeds meer mensen laten het van de situatie of de personen
afhangen. Men lijkt voorzichtiger geworden. Vrouwen zijn oververtegenwoordigd6 bij het niet
openlijk uitkomen voor hun seksuele gerichtheid èn bij het laten afhangen van de situatie.
De lichte toename bij grafiek 7. lijkt tegenstrijdig met de ontwikkelingen in tabel 3.
Veiligheidsfactoren in de eigen wijk
Om meer inzicht te krijgen in het veiligheidsgevoel van de respondenten in hun eigen wijk
hebben wij gevraagd of zij factoren konden noemen die hierbij een rol spelen. Dit heeft
geleid tot een zeer gevarieerde en grote hoeveelheid antwoorden (zie bijlage 1).
Om 96 citaten van respondenten te kunnen analyseren en samen te vatten, hebben we
gebruik gemaakt van de zogenaamde word cloud. Hoe groter de woorden zijn afgedrukt des
te vaker deze zijn genoemd. Hieronder staan bijvoorbeeld: normaal, eigen gedrag, tolerant,
rustig, keurig, hoger opgeleid, gewenning, acceptatie en sociale controle groter afgedrukt
omdat deze vaker worden genoemd. De word cloud geeft een beeld van de meest
genoemde factoren die volgens de respondenten het gevoel van veiligheid bepalen.
In combinatie met de citaten kunnen we constateren dat respondenten de volgende factoren
noemen die een rol spelen bij het gevoel van veiligheid in hun buurt:
hogeropgeleide buurtgenoten, autochtone Nederlanders, weldenkende mensen, goed
burencontact en bekend zijn in de eigen wijk is belangrijk en het geeft een veilig gevoel als
er bekenden wonen of andere lesbische en homostellen. Je normaal gedragen, niet
overdreven doen en niet afwijken van de heteronorm worden ook regelmatig genoemd.

6

Oververtegenwoordigd gezien het lagere deelname percentage van vrouwen aan het onderzoek.
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Wordcloud: (zeer) veilig, n= 75

Uit onderstaande word cloud (let op: klein aantal respondenten) komt naar voren dat de
volgende factoren meespelen bij het feit dat respondenten zich niet zo veilig of (zeer)
onveilig voelen in hun woonwijk: mensen met een niet-Nederlandse en/of Islamitische
achtergrond, het dorpskarakter van de gemeente, hangjongeren en in het algemeen onveilig
voor iedereen.
Wordcloud: niet zo veilig, (zeer) onveilig, n=15
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Eigen ervaringen
Naast gevoelens van (on)veiligheid is het uiteraard belangrijk om te weten of en hoe vaak
LHBT’s zelf in de eigen woonwijk te maken krijgen met vervelende incidenten zoals
beledigende opmerkingen of schelden vanwege hun seksuele gerichtheid.
Tabel 4. Heeft u het afgelopen jaar in uw straat of wijk intolerantie of discriminatie ervaren
vanwege uw homo- of biseksualiteit?
2014
2013
2010
2008
%
%
%
%
Ja
13%
15%
14%
12%
Nee
87%
85%
86%
88%
Totaal
100%
100%
100%
100%
De overwegende meerderheid (87%) heeft het afgelopen jaar in de eigen straat of wijk geen
intolerantie of discriminatie ervaren vanwege haar/zijn seksuele gerichtheid. Dit percentage
is de afgelopen jaren ongeveer gelijk gebleven.
Toch zeggen 12 personen (13% van de respondenten) in 2014 dit het afgelopen jaar wel te
hebben ervaren. Dit percentage is ongeveer gelijk gebleven aan voorgaande jaren. Het
betreft zeven mannen en vijf vrouwen.
De 12 personen die het afgelopen half jaar te maken hebben gehad met vervelende en zelfs
bedreigende incidenten hebben het zwaar te verduren gehad; zij maken melding van 28
incidenten. Het ging hierbij om onder andere om beledigende opmerkingen (11x), pesten
(2x), vernielingen (4x), schelden (3x) en zelfs bedreigingen/geweld/agressief gedrag (3x).
De helft hiervan woont in Haarlem (postcode 2011, 2021, 2023, 2034 (2x) en 2035), de
andere respondenten die te maken hebben gehad met discriminatoire incidenten wonen in
Heemskerk (postcode 1961), Haarlemmermeer (postcode 2135), Velsen (postcode 1974),
Bloemendaal (postcode 2061), Beverwijk (postcode 1944) en Zandvoort (postcode 2042).
Tabel 5. Wat heeft u gedaan bij deze incidenten?
2014
abs
Ik heb er niets mee gedaan
6
Contact wijkagent, aangifte
6
Mensen direct aangesproken
5
op hun discriminerende
gedrag/ grote mond terug
Emotionele ondersteuning
2
gezocht bij familie of vrienden
Het incident gemeld bij Bureau
2
Discriminatiezaken
Het incident gemeld bij een
0
belangenorganisatie zoals
COC
Iets doen heeft toch geen zin
0
Geen antwoord
7
Totaal
28

2014
%
29%
29%
24%

2013
abs
10
4
5

2013
%
44%
13%
22%

10%

1

4%

10%

0

0%

0%

0

0%

0%
0%
100%

1
2
23

4%
9%
100%
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De vraag over hoe mensen reageren op een discriminatoir incident is in 2013 toegevoegd.
Het is belangrijk om te weten óf en hoe mensen naar aanleiding hiervan handelen. Bij zes
van de 28 gevallen heeft de betrokkene niets met het betreffende voorval gedaan. Maar
meer mensen dan vorig jaar hebben actief gehandeld.
In zes gevallen was het incident zo ernstig dat men contact heeft gezocht met de politie, drie
maal heeft men aangifte gedaan.
Mensen aanspreken op hun gedrag, al dan niet met grote mond, was de aanpak van bijna
één op de vier respondenten. Bij twee van deze 28 incidenten is melding gedaan bij het
Bureau Discriminatiezaken.
Eén respondent in Zandvoort is het afgelopen jaar verhuisd vanwege langdurig pesten door
buurtjeugd.
Van de 12 respondenten die het afgelopen half jaar te maken hebben gehad met meerdere
vervelende en zelfs bedreigende incidenten hebben acht respondenten dit niet gemeld bij
politie of Bureau Discriminatiezaken. Bij een gemiddelde van twee incidenten per persoon
komen we op circa 16 discriminatoire incidenten die niet gemeld zijn bij de ondersteunende
organisaties.
c. Werkomgeving
Van de 93 respondenten hebben er 65 een baan, de anderen geven aan niet te werken.
Van de werkende personen werken er 23 (40%) in de gezondheidszorg/welzijnssector,
negen personen zijn zelfstandig ondernemer, vijf werken er in de handel/zakelijke
dienstverlening, drie in het onderwijs en drie bij het openbaar bestuur. De rest werkt onder
meer in de horeca, de bouw, de culturele sector etc.
Bijna 30% werkt in Haarlem, dertien werken in Haarlemmermeer (inclusief Schiphol) en de
anderen hebben een baan in de regio Kennemerland of daarbuiten. Wij hebben ook
gevraagd hoe lang zij al bij hun huidige werkgever werken. Dertig procent geeft aan al langer
dan tien jaar bij haar/zijn werkgever te zitten, circa een derde werkt vijf-tien jaar bij de huidige
organisatie, de resterende respondenten zitten korter bij hun huidige baan.
Grafiek 9. Komt u op uw werk openlijk uit voor uw bi- of homoseksualiteit?
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In 2014 komen 54 van de 65 mensen op hun werk openlijk uit voor hun homoseksualiteit.
Dat is 83%. Tien mensen (15%) laten het afhangen van de collega of het werkcontact. Eén
persoon geeft aan hiervoor niet uit te komen.
Er leek een neergaande lijn zichtbaar in mensen die op hun werk zonder enig voorbehoud
uitkomen voor hun seksuele gerichtheid. Het afgelopen jaar wordt deze lijn weer licht (ten
positieve) omgebogen.
We hebben met ingang van 2014 ook gevraagd waarom mensen wel of niet openlijk
uitkomen voor hun seksuele gerichtheid en waar dit mee te maken heeft.
De elf mensen die er niet (direct) openlijk voor uitkomen geven aan dat hun seksuele
voorkeur niet relevant is (zes van de 13 (meer keuze) antwoorden). Ook wordt er
aangegeven dat men bang is voor negatieve reacties of gedrag van baas of collega’s (4x),
op het werk niet als homoseksueel bekend wil staan (2x) of dat men het moeilijk vindt om
hier open over te zijn(1x).
Tabel 6. Heeft u zelf op uw werk de afgelopen zes maanden weleens opmerkingen (grapjes,
steken onder water) gehad over uw seksuele gerichtheid die u als vervelend heeft ervaren?
2014
2014
2013
2013
2010
2010
Abs
%
Abs
%
Abs
%
Nee
51
80%
40
91%
23
79%
Ja
13
20%
4
9%
6
21%
Totaal
64
100%
44
100%
29
100%
Sinds 2010 vragen we of mensen op het werk te maken hebben met opmerkingen en/of
grappen die refereren aan de seksuele gerichtheid die mensen als vervelend ervaren. De
uitkomsten fluctueren nogal, maar het lijkt erop dat op jaarbasis tussen de 10-20% van de
respondenten te maken heeft met vervelende opmerkingen en grapjes over zijn of haar
seksuele gerichtheid. In het afgelopen jaar hadden 13 personen van de 64 hiermee te
maken. Zowel mannen als vrouwen hebben dergelijke ervaringen.
Toelichting bij antwoordcategorie ja door enkele respondenten:
• Ik ben zelf leidinggevende, dus ik kan wat hebben. Maar het 'niet echt een man zijn'
kan door jonge meiden nog wel eens grappig gezegd worden. Ik ga daar normaal
mee om. Op een later moment hebben we het vaak wel over wat 'mannelijk' of
'vrouwelijk' gedrag is. En zo heb je het er over en probeer je anderen nog iets van
inzicht bij te brengen (horeca, Haarlem).
• Flauwe ondoordachte opmerkingen door klanten (zelfstandig ondernemer,
Velserbroek).
• Leerlingen zijn tegenover homo's nogal angstig en bot (onderwijs, dorp in Zuid Holland).
• Zinspelingen door collega's (gezondheidszorg/welzijn, Amsterdam).
• Seksistische grapjes/opmerkingen (vervoer, communicatie, Haarlem).
• Collega's vooral. Zodra godsdienst erbij komt kijken wordt het toch lastiger om open
te zijn. Dan merk je toch een afstand of een flauwe grap om iemand lager te plaatsen
(consultant, heel Nederland).
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•
•

Vooroordelen, grappen met de opmerking eraan toevoegend dat ze niet mij bedoelen
(Amsterdam).
Ik doe jongerenwerk. Er zijn jongeren die vissen naar mijn seksuele gerichtheid met
een vervelende ondertoon (Haarlem).

Tabel 7. Heeft u zelf de afgelopen zes maanden op uw werk nog andere vormen van
intolerantie of discriminatie ervaren?
2014
2014
2013
2013
2010
2010
Abs
%
Abs
%
Abs
%
Nee
57
89%
43
98%
28
97%
Ja
5
8%
1
2%
1
3%
Geen antw.
2
3%
0
0%
0
0%
Totaal
64
100%
44
100%
29
100%
Het aantal mensen dat op het werk te maken heeft gehad met intolerantie of discriminatie
was altijd erg laag. Het afgelopen jaar vormt hierop een uitzondering (let op kleine aantallen)
met vijf respondenten (8%) die hier zelf mee te maken hebben gehad.
Het gaat om:
• discriminerende opmerkingen van collega’s
• benadelen, negeren, buitensluiten door meerdere collega’s
• roddelen door meerdere collega’s
• ongelijke behandeling door leidinggevende
• leerlingen die elkaar pesten met betrekking tot seksuele gerichtheid
Het gaat hierbij om drie vrouwen en twee mannen. In drie gevallen, waarvan twee vrouwen,
hebben de respondenten er niets mee gedaan.
d. Uitgaan
Grafiek 10. Hoe vaak gaat u gemiddeld uit (kroeg, concert, club, discotheek etc)?
50%

46% 46%
43%

45%
40%
35%
30%

23%

25%
20%
15%
10%
5%

17%
14%

14%15%15%

17%

9%
6%

9%
4%

9%
3%

3% 2%

7%
0%

0%

0%
Elk
Elke week 1 Ong. 1 keer Ong. 1 keer Minder dan Ik ga nooit
weekend,
keer
per maand
per 3
1 keer per 3
uit
meerdere
maanden maanden
malen
2010

2013

Geen
antwoord
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Bijna de helft van de respondenten gaat ongeveer één keer per maand uit. Bijna 20% gaat
één keer per week of vaker uit. De anderen gaan minder uit of helemaal niet.
Tabel 8. Indien van toepassing. Heeft u zelf het afgelopen jaar rond het uitgaan intolerantie
of discriminatie ervaren op grond van uw seksualiteit?
2014
2014
2013
2013
2010
2008
Abs
%
Abs.
%
%
%
Nee
79
93%
45
92%
91%
73%
Ja, één keer
4
5%
4
8%
6%
21%
Ja, meerdere
2
2%
0
0%
3%
6%
keren
Totaal
85
100%
49
100%
100%
100%
Ruim 90% van de respondenten heeft het afgelopen jaar geen intolerantie of discriminatie
ervaren op grond van haar/zijn seksualiteit bij het uitgaan. Dit betekent dat de overige, bijna
10%, respondenten hier wel ervaring mee hebben gehad.
Hierbij ging het om beledigende opmerkingen, schelden en negeren. Amsterdam en Haarlem
werden meermaals genoemd. Het percentage personen dat hier ervaring mee heeft ligt de
afgelopen jaar rond vijf tot acht procent.
We dienen in ogenschouw te nemen dat de Pink Panel respondenten vooral in de
leeftijdscategorieën 30+ en 60- zitten. De uitkomsten over het uitgaansgedrag en de
bijbehorende ervaringen zeggen niets over de uitgaanservaringen van jongeren (30-).
e. Openbare ruimte: op straat, in winkels en in het openbaar vervoer
In 2014 zijn geen vragen gesteld over intolerantie of discriminatie ervaringen op straat, in
winkels of het openbaar vervoer op grond van haar/zijn seksuele gerichtheid. We hebben
een aantal vragen toegevoegd rondom buurt/wijk en werk en om de vragenlijst niet te lang te
laten worden hebben we het beleidsterrein openbare ruimte dit jaar laten vallen.
f. Sportvereniging
Er is in dit onderzoek gevraagd naar het lidmaatschap van een sportvereniging en hoe veilig
LHBT’s zich voelen om daar voor haar of zijn seksuele gerichtheid uit te komen.
Van de 90 respondenten die antwoord geven op deze vraag zijn er 33 (37%) lid van een
sportvereniging, de anderen zijn dit niet.
Van deze 33 respondenten geven er 23 (68%) aan dat de algemene sfeer bij de
sportvereniging veilig genoeg is om openlijk uit te komen voor haar/zijn lesbische, homo- of
biseksuele gerichtheid. Zes respondenten geven aan van niet en de overige vijf vullen iets
anders in. Zij geven vooral aan dat zij dit bij sommigen wel kunnen, maar niet bij iedereen.
•
•
•

Ik vind het relevant om daar uit de kast te komen, aangezien het een grote
sportschool is. Ik durf en kan wel mijzelf zijn daar.
Dat ligt er aan: bij een beperkt gezelschap wel, bij de meeste anderen niet.
Ik ben dat nog ‘n beetje aan het onderzoeken.
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• Bij sommigen die ik tegenkom wel, anderen niet.
• Bij sommige mensen wel, bij andere niet.
Vanwege de kleine aantallen dienen we voorzichtig te zijn om hier conclusies aan te
verbinden.
Ook hebben wij gevraagd of zijn of haar seksuele gerichtheid een rol speelt bij het feit dat
hij/zij géén lid is van een sportvereniging? Hierop antwoordt 97% met nee. Dit speelt hierbij
geen rol. Eén persoon antwoordt met ja en één persoon weet het niet.
g. Vertrouwen in politie
Uit gesprekken met verschillende roze belangenorganisaties in Kennemerland kwam naar
voren dat LHBT’s in beperkte mate vertrouwen lijken te hebben in de politie en dat dit
mogelijk een reden is dat er weinig contact wordt gezocht met de politie of aangifte wordt
gedaan van homovijandige incidenten.
Bureau Discriminatiezaken heeft een goed beeld waarom mensen wel of geen melding
maken van discriminatie of ongelijke behandeling bij een antidiscriminatiebureau,
daarentegen is weinig bekend over de houding van LHBT’s jegens de politie. Dit was een
reden om hierover vragen te stellen in het Pink Panel.
Tabel 9. Kunt u aangeven hoeveel vertrouwen u heeft in de politie bij het correct afhandelen
van een discriminatiezaak over homoseksuele gerichtheid?
2014
2014
abs
%
Veel vertrouwen
9
10%
Vertrouwen
33
36%
Weinig vertrouwen
20
22%
Geen vertrouwen
4
4%
Weet niet/neutraal
25
28%
Totaal
91
100%
Bijna de helft van de respondenten heeft (veel) vertrouwen in de politie bij het correct
afhandelen van een discriminatiezaak. Circa een kwart heeft weinig tot geen vertrouwen in
de politie en eveneens ruim een kwart weet het niet.
Van de 24 respondenten die weinig tot geen vertrouwen hebben in de politie, hebben er acht
daadwerkelijk afgelopen jaar te maken gehad met incidenten. Bij een enkeling is eerder
sprake geweest van een negatieve ervaring. Soms is er sprake van negatieve beeldvorming
en baseert een respondent zijn mening op berichten in de media of vermoedt hij/zij dat
politieagenten ‘macho’s’ zijn.
Als we het andersom bekijken en we nemen de respondenten die het afgelopen jaar te
maken hebben gehad met discriminatoire incidenten als uitgangspunt, dan zien we dat van
de 11 respondenten die te maken hebben gehad met discriminatie er drie vertrouwen
hebben in de politie en acht niet.
Op gemeentelijk niveau zien we het volgende. Alleen gemeenten, waar meer dan één reactie
wordt gegeven worden hieronder vermeld.

22

•

•
•
•
•
•

Haarlem, 62 respondenten waarvan 11 respondenten (18%) weinig tot geen
vertrouwen hebben in de politie, 37 (60%) hebben vertrouwen en 14 respondenten
weten het niet.
Beverwijk, vier respondenten waarvan er drie weinig tot geen vertrouwen hebben in
politie.
Haarlemmermeer, negen respondenten, vier weinig tot geen vertrouwen, vier weten
het niet, één heeft vertrouwen.
Heemskerk, vijf respondenten, één geen vertrouwen, twee vertrouwen, twee weten
het niet.
Zandvoort, twee respondenten, één respondent geeft aan veel vertrouwen te hebben
in de politie in Zandvoort. één heeft geen vertrouwen (woont nu in Heemstede).
Heemstede, twee respondenten, één vertrouwen en één weet het niet.
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3. Analyse en conclusies Pink Panel
Kwart van de LHBT’s heeft te maken met discriminatoire incidenten
Wat opvalt is dat de respondenten die te maken hebben (gehad) met vervelende grappen of
discriminatoire incidenten op het werk niet dezelfde zijn als degenen die te maken hebben
(gehad) met homovijandige incidenten in de eigen wijk. Er is maar in één geval overlap.
Daarbij komen nog respondenten die alleen tijdens het uitgaan iets vervelends hebben
meegemaakt. Als we alle ervaringen optellen, betekent dit dat 27 van de 100 respondenten
het afgelopen jaar geconfronteerd zijn geweest met beledigende of discriminatoire
incidenten. Dat is ruim een kwart.
In vergelijking met de meting vorig jaar is dit percentage constant gebleven. Ook toen had
27% (15 van 56) van de LHBT-respondenten ervaring met een discriminatoir incident.
Hoge leeftijd respondenten
De leeftijd van de Pink Panel respondenten is dit jaar erg hoog. De gemiddelde leeftijd is
verder toegenomen naar 54 jaar, vorig jaar was dat nog 47 jaar. De grootste groep
respondenten is 60+.
Dit betekent dat we met de resultaten van het Pink Panel niets kunnen zeggen over
ervaringen van jongeren (school/studie, uitgaansleven), maar tegelijkertijd biedt het Pink
Panel wel mogelijkheden voor specifiek ouderenonderzoek. De groep 60+ bestaat uit 30
ouderen, waarvan zeven personen 70+ zijn.
Gevoel van veiligheid redelijk stabiel
Om inzicht te krijgen in de veiligheidsbeleving van LHBT’s hebben wij enkele stellingen
voorgelegd die hiermee een relatie hebben, zoals negatieve verhalen uit de omgeving en de
inschatting van de veiligheid voor LHBT’s in de eigen woongemeente.
Het afgelopen jaar doen wat minder negatieve verhalen de ronde dan voorheen, deze
positieve ontwikkeling, die zich al enige jaren aftekent, lijkt hiermee door te zetten.
Meer dan de helft van de respondenten denkt dat de meeste straten in hun gemeente veilig
zijn voor homoseksuelen. Dit percentage is licht toegenomen in vergelijking met voorgaande
jaren. De groep die meent dat de meeste straten niet veilig zijn, neemt jaarlijks af.
Circa één op de vier respondenten vindt dat hun gemeente het afgelopen jaar onveiliger is
geworden. Dit zijn meer mensen dan in 2013, maar minder dan in voorgaande jaren. De
positieve lijn is nog wel zichtbaar, maar fluctueert.
De mensen die vinden dat hun gemeente het afgelopen jaar onveiliger is geworden wonen
in: Haarlem (16x), Haarlemmermeer (3x), Beverwijk (2x), Velsen (1x), Bloemendaal (1x),
Heemskerk (1x) en Zandvoort (1x). Van de Haarlemse LHBT’s is dit een kwart; het gaat om
16 van de 62 Haarlemse respondenten.
Eén op de acht last van incidenten in de eigen wijk
De meerderheid van de respondenten heeft geen problemen in de eigen wijk, er is sprake
van een redelijk stabiele situatie. 80% voelt zich veilig genoeg om uit te komen voor haar of
zijn seksuele gerichtheid in de eigen wijk. Dit is de afgelopen jaren licht toegenomen.
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Feitelijk komt 65% hiervoor openlijk uit, en laten steeds meer respondenten het van de
situatie of de personen afhangen. Het lijkt er op dat LHBT’s daarin wel iets voorzichtiger zijn
geworden.
Toch heeft ongeveer één op de acht respondenten ieder (meet)jaar ervaring met
discriminatoire incidenten. Het gaat om beledigende opmerkingen, schelden, pesten of
mishandeling. Over het voorgaande jaar (2013/2014) zijn in totaal 28 incidenten gemeld door
12 personen, één persoon is verhuisd.
Ten opzichte van vorig jaar hebben meer mensen actief gehandeld. In zes gevallen hebben
betrokkenen niets met het incident gedaan. Mensen aanspreken op hun gedrag, al dan niet
met grote mond, was de aanpak van bijna één op de vier respondenten. Bij twee van de
incidenten is melding gedaan bij het Bureau Discriminatiezaken. In zes gevallen was het
incident zo ernstig dat men contact heeft gezocht met de politie, er is drie maal aangifte
gedaan.
16 incidenten in de wijk niet gemeld
Acht van de 12 respondenten die het afgelopen jaar te maken hebben gehad met meerdere
vervelende en zelfs bedreigende incidenten hebben dit niet gemeld bij de politie of Bureau
Discriminatiezaken (BD). Bij een gemiddelde van twee incidenten per persoon komen we op
circa 16 discriminatoire incidenten die niet gemeld zijn bij de ondersteunende organisaties,
zoals politie of BD.
Homovijandigheid in de wijk per gemeente
De helft van de respondenten die melden dat zij het afgelopen jaar discriminatoire incidenten
hebben ervaren woont in Haarlem. De andere respondenten die hiermee te maken hebben
gehad wonen in Haarlemmermeer, Velsen, Heemskerk, Bloemendaal en (voorheen)
Zandvoort.
De gemeenten die zowel in 2013 als in 2014 meerdere malen in het Pink Panel worden
genoemd vanwege de factoren: gevoelens van onveiligheid, het niet hand in hand durven
lopen en/of ervaring met discriminatoire incidenten, zijn: Haarlem, Haarlemmermeer en
Velsen. In Zandvoort is een homoseksueel echtpaar naar eigen zeggen weggepest door
buurtjeugd. Zij wonen nu in Heemstede.
In Haarlem gaat het om de volgende postcode gebieden:
2011 Oude Stad
2033 Zuiderpolder
2012 H’hout, Rozenprieel
2034 Europawijk
2023 Kleverpark buurt
2035 Boerhavewijk
Voorzichtiger op het werk?
In 2013/2014 komen 54 van de 65 mensen op hun werk openlijk uit voor hun homoseksuele
gerichtheid. Dat is een ruime meerderheid van 83%. Tien mensen (15%) laten het afhangen
van de collega of het werkcontact. Eén persoon geeft aan hiervoor niet uit te komen.
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Er was de afgelopen jaren een neergaande lijn zichtbaar in mensen die op hun werk zónder
enig voorbehoud uitkomen voor hun seksuele gerichtheid. Mensen leken wat voorzichtiger
geworden. Het afgelopen jaar wordt deze lijn weer licht (ten positieve) omgebogen.
Dit jaar hebben wij ook gevraagd of er een specifieke reden is om terughoudend te zijn over
haar of zijn seksuele gerichtheid. Van de elf mensen die er niet (direct) openlijk voor
uitkomen geven er zes aan dat hun seksuele voorkeur niet relevant is. Anderen zeggen bang
te zijn voor negatieve reacties of gedrag van baas of collega’s (4x), men wil op het werk niet
als homoseksueel bekend staan (2x) of men vindt het moeilijk om hier open over te zijn(1x).
Het aantal mensen dat op het werk te maken had met intolerantie of discriminatie was bij
eerdere Pink Panel metingen altijd erg laag: 1 à 2 personen. Het afgelopen jaar vormt hierop
een uitzondering met vijf respondenten. Het gaat hierbij om drie vrouwen en twee mannen.
In drie gevallen hebben de respondenten er niets mee gedaan. Dit is zorgelijk omdat het om
ernstige zaken ging.
Minder open bij de sportvereniging dan op het werk
Van de 90 respondenten7 zijn er 33 (37%) lid van een sportvereniging. Van deze 33
respondenten geeft de overgrote meerderheid (68%) aan dat de algemene sfeer bij de
sportvereniging veilig genoeg is om openlijk uit te komen voor haar/zijn lesbische, homo- of
biseksuele gerichtheid. Circa één op de vijf geeft aan dat dit niet kan op de sportvereniging.
Vanwege de kleine aantallen dienen we heel voorzichtig te zijn om hier conclusies aan te
verbinden.
Helft van de respondenten heeft vertrouwen in de politie
Bijna de helft van de respondenten heeft (veel) vertrouwen in de politie bij het correct
afhandelen van een discriminatiezaak. Circa een kwart heeft weinig tot geen vertrouwen in
de politie en eveneens ruim een kwart weet het niet.
Vrouwen terughoudender over seksuele gerichtheid dan mannen
LHBT’s lijken voorzichtiger geworden als het gaat om het openlijk uitkomen voor haar of zijn
seksuele gerichtheid. Vrouwen zijn oververtegenwoordigd bij het niet openlijk uitkomen voor
hun seksuele gerichtheid in de eigen wijk en op het werk. Zij laten het meer afhangen van de
situatie of van personen.
In de eigen wijk komt 75% van de mannen openlijk uit voor zijn homo- of biseksuele
gerichtheid, bij vrouwen is dat 58%. Van de mannen laat 20% het afhangen van de situatie
of de personen, bij de vrouwen is dat 35%. NB: let op kleine aantallen.
Bij vragen naar ervaren discriminatie in de eigen wijk antwoorden 12 personen (13% van de
respondenten) dat zij hiermee het afgelopen jaar te maken hebben gehad. Het betreft zeven
mannen en vijf vrouwen.
Op het werk is 89% van de mannen volstrekt open over zijn homoseksuele of biseksuele
gerichtheid, bij de vrouwen geldt dat voor 76%. Gezien de kleine aantallen dienen we
opnieuw voorzichtig te zijn om conclusies te trekken maar ook hier lijkt het er op dat vrouwen
terughoudender zijn over hun seksuele gerichtheid dan mannen. Als het gaat om
7

10 respondenten hebben de vraag over het sportlidmaatschap niet beantwoord.
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opmerkingen en/of grappen op het werk die refereren aan de seksuele gerichtheid die
mensen als vervelend ervaren fluctueert het aantal mensen dat hiermee te maken krijgt
jaarlijks nogal. Het afgelopen jaar hadden 13 personen hier last van, dit waren zowel
mannen als vrouwen.
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4. Discriminatieklachten op grond van (homo) seksuele gerichtheid
Het aantal klachten op grond van (homo)seksuele gerichtheid in Kennemerland dat bekend
is bij het Bureau Discriminatie is na 2012, met het hoogste aantal sinds jaren, niet verder
gestegen. In 2013 kwamen er 21 klachten binnen over homovijandigheid, tegenover 29
klachten in 2012.
De toename (ook relatief) van de laatste twee jaar is opvallend te noemen, zeker als we
kijken naar de historie van klachten op grond van (homo)seksuele gerichtheid in de
afgelopen tien jaar.
Tabel 10. Geregistreerd aantal klachten en meldingen bij het BD 2003-2013
Totaal aantal
Klachten op grond van
% Aandeel
discriminatie (homo)seksuele gerichtheid (homo)seksuele gerichtheid
klachten
van het totaal
2004
207
4
2%
2005
207
9
4%
2006
218
11
5%
2007
211
9
4%
2008
303
17
6%
2009*
204
9
6%
2010
205
9
4%
2011*
158
10
6%
2012
213
29
14%
2013
216
21
10%
* Incomplete politiecijfers
De meeste gemeenten hebben in 2013 ongeveer het zelfde aantal meldingen op basis van
(homo)seksuele gerichtheid als het voorgaande jaar. Alleen Velsen laat een opvallende
daling zien. Zie overzicht hieronder.

Haarlem
Haarlemmermeer
Velsen
Heemstede
Zandvoort
Bloemendaal
Beverwijk

2013
8
6
1
1
2
2
1
21

2012
10
6
6
3
1
2
1
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De meeste meldingen zijn afkomstig van homoseksuele mannen die zijn uitgescholden en/of
bedreigd. Gemelde incidenten met de discriminatiegrond (homo)seksuele gerichtheid vinden
het meeste plaats in de eigen buurt/wijk en in de openbare ruimte. Een enkele melding heeft
betrekking op de arbeidsmarkt, horeca of collectieve voorzieningen.
Er doet zich vaak bedreiging of mishandeling voor. Bij 4 van de 21 incidenten in 2013 was
hiervan sprake (minder dan in 2012: 12 van de 28 incidenten). In de meeste andere zaken in
2013 gaat het vooral om schelden/vijandige bejegening.
Gevallen van omstreden behandeling, zoals het mislopen van een promotie op het werk of
anders behandeld worden in winkels of horeca, worden niet gemeld. Het aandeel geweld ligt
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hoger in vergelijking met de andere discriminatiegronden waarbij geweld veel minder vaak
een rol speelt.
De oorzaken van de toename van het aantal meldingen in de laatste twee jaar zijn niet
precies bekend, maar het kan te maken hebben met media aandacht voor homoseksuele
stellen die door hun buren zijn weggepest in Utrecht en Den Haag. In september 2011
opende de Gay krant een meldpunt voor homo-vijandigheid, ook dit heeft in de periode erna
veel publiciteit gegenereerd.
In 2012 was Haarlem Roze stad en in 2013 werd het koploperprogramma8 van de gemeente
Haarlem gecontinueerd. Dit resulteerde in activiteiten zoals voorlichting op scholen,
voorlichting bij migrantengroepen etc.
Bij de politie is ook meer aandacht voor een goede afhandeling en registratie van meldingen
en aangiften door LHBT’s.
Aan de hand van deze cijfers kunnen we niet zeggen dat er meer discriminatie is van LHBT’s
in Kennemerland. Wel lijkt er sprake te zijn van toegenomen meldingsbereidheid.

8

Zie hiervoor de toelichting op pagina 32.
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5. Aanbevelingen en aanknopingspunten voor beleid
Het onderzoeksinstrument Pink Panel
Het Pink Panel is een uniek signaleringsinstrument. Over de veiligheidsbeleving en ervaring
met discriminatie van LHBT’s in Kennemerland, was weinig bekend. Sinds 2008 wordt het
onderzoek jaarlijks herhaald en groeit het inzicht in hoe veilig LHBT’s zich voelen om voor
hun seksuele gerichtheid uit te komen, zowel in de eigen wijk als op het werk, maar ook op
andere maatschappelijke terreinen, zoals sport.
Eveneens komt naar voren dat een bepaalde groep LHBT’s structureel last heeft van
discriminerende uitingen zoals pesten, belediging, schelden, ongelijke behandeling of
geweld. We hebben nu enkele jaren in beeld en zien soms verschuivingen. De toekomst zal
uitwijzen of bepaalde ontwikkelingen doorzetten of afzwakken. Het is dus belangrijk dat het
onderzoek wordt gecontinueerd.
Vanwege de lage aantallen respondenten is het onderzoek niet representatief. We streven
daarom naar verhoging van het aantal respondenten van het Pink Panel. Circa 300
deelnemers in verschillende leeftijdscategorieën is statistisch gezien representatief te
noemen. Op dit moment komen de meeste respondenten uit Haarlem. Het is essentieel dat
zich meer respondenten melden uit andere gemeenten in Kennemerland dan Haarlem, zoals
Haarlemmermeer en Velsen, zeker als we uitspraken willen doen per gemeente.
Het is belangrijk dat zoveel mogelijk belanghebbenden, gemeenten, COC Kennemerland,
Gay-Haarlem en gay café’s meehelpen bij het werven van deelnemers. En gezien de hoge
leeftijd van het Panel zullen we het komende jaar ons bij de werving meer richten op de 30groep.
In het huidige onderzoek missen we soms de verklaringen voor de uitkomsten; dit heeft te
maken met de enquêtevorm en het type vragen. We bekijken of we aanvullende vragen
kunnen stellen om meer inzicht te krijgen. In de toekomst kunnen we er voor kiezen om met
behulp van aanvullende onderzoeksmethodieken zoals diepte-interviews of
groepsdiscussies, meer verdiepend en/of verklarend onderzoek te doen.
Eerdere Pink Panel rapportages hebben aangetoond dat gemeenten (gemeenteraad en
–bestuur) en LHBT-belangenorganisaties veel waarde hechten aan dit onderzoeksinstrument
en het Bureau Discriminatiezaken wil ook daarom graag dat het Pink Panel blijft bestaan. De
verdiepende (deel)onderzoeken die er uit voort kunnen vloeien bieden mogelijkheden om
nog specifieker te rapporteren over de leefsituatie van LHBT's in Kennemerland.
Het belang van het Pink Panel onderzoek
Er komen door het Pink Panel onderzoek veel incidenten boven tafel die niet bekend zijn
omdat ze niet gemeld worden bij ondersteunende instanties, zoals politie en Bureau
Discriminatiezaken. Hiermee onderstrepen wij het belang van onderzoek als aanvulling op
de geregistreerde klachtencijfers: het leidt tot een completer beeld.
Gemeenteraden en -besturen hebben veel aandacht voor het onderwerp en vinden het
belangrijk om inzicht te hebben in de LHBT-problematiek. Het Pink Panel rapport zorgt
hiervoor, èn voor agendering van het onderwerp, mede daarom wil het BD het Pink Panel
handhaven. Hiervoor is dan wel ondersteuning nodig van gemeenten, ook financieel.
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Ouderenonderzoek
Vanwege de hoge gemiddelde leeftijd van de respondenten lijkt het Pink Panel
mogelijkheden te bieden voor specifiek ouderenonderzoek. In Haarlem is weliswaar een
onderzoek onder roze ouderen van ouder dan 70 jaar vastgelopen omdat er te weinig
respons was, maar via het Pink Panel lijken er toch weer openingen te zijn. De groep van 70plussers heeft het vaak moeilijk op het moment dat ze naar een verzorgingshuis verhuizen.
Zij moeten dan vaak 'terug de kast in', omdat de nieuwe omgeving weinig begrip heeft voor
hen; dit is een schrijnende situatie. Met bestaande contacten in de roze ouderen-netwerken
en directies van zorginstellingen en thuiszorgorganisaties met een Roze Loper9 zullen we de
mogelijkheden bespreken.
Eigen wijk
Bureau Discriminatiezaken concludeert dat ieder jaar een gelijkblijvend, relatief hoog
percentage LHBT’s in Kennemerland last heeft van discriminatie in de eigen wijk. Dit is een
blijvend probleem.
Naar aanleiding van deze uitkomsten over de eigen wijk bekijken we in overleg met
gemeenten of er aanvullend kwalitatief onderzoek moet worden verricht. Aan de hand van
gesprekken met betrokken partijen zoals gemeenten, wijkagenten, bewonersgroepen,
welzijnsinstellingen, woningcorporaties en wijkraden kunnen ideeën worden verzameld om
de veiligheid voor LHBT’s in bepaalde wijken te verbeteren.
De Voorbeeldaanpak discriminatie in de woonomgeving, in 2013 uitgebracht door het
Platform Woonoverlast, biedt aanknopingspunten voor het vroegtijdig signaleren en effectief
optreden in situaties waar mensen zich gediscrimineerd voelen in hun eigen
woonomgeving10.
Werk
De meerderheid van de LHBT respondenten is open op het werk over haar of zijn seksuele
gerichtheid en heeft geen ervaring met vervelende homovijandige incidenten.
Toch is er een deel van de respondenten dat wel te maken heeft (gehad) met vervelende
grappen of erger. Ook zien we dat er LHBT’s zijn die hier niets mee doen. Dit is zorgelijk
omdat discriminatie, uitsluiting en pesten kan leiden tot psychische problemen en mogelijk tot
ziekteverzuim.
Discriminatoire incidenten op het werk vergen een vertrouwelijke aanpak, het gaat tenslotte
om iemands baan en inkomen. Bureau Discriminatiezaken adviseert ook bij dit soort precaire
zaken. Dit is kosteloos en kan ook anoniem.

9

In Haarlem hebben de volgende instellingen een Roze Loper verworven: het Reinaldahuis,
Spaarnestad Thuiszorg en de Haarlemse thuiszorgorganisatie FlexiCura.
10
Landelijk Platform Woonoverlast (2013), Voorbeeldaanpak Discriminatie in de Woonomgeving
http://www.platformwoonoverlast.nl/l/library/download/445584.
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In organisaties met aandacht voor diversiteit wordt minder gediscrimineerd en gepest en
voelen werknemers zich veiliger11. Op dit moment loopt de benchmark12 Workplace Pride,
die LHBT-gelijkheid op de werkvloer bevordert. Er zijn hierbij 32 grote bedrijven aangesloten
en het project wordt ondersteunt door het ministerie van OCW. Verder heeft de minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid zojuist een actieplan gelanceerd als reactie op het SERadvies Discriminatie werkt niet. Dit actieplan moet discriminatie op de arbeidsmarkt
tegengaan en is onder meer gericht op de verbetering van de soms kwetsbare positie van
LHBT’s.
Sport
Circa één op de vijf respondenten geeft aan dat zij/hij zich niet veilig voelt om voor haar/zijn
seksuele gerichtheid uit te komen. Uit landelijk onderzoek blijkt dat wanneer de vergelijking
wordt gemaakt met familie, school en werk dat sport de plek is waar homoseksuele mannen
het minst vaak open zijn over hun seksuele voorkeur. Dit zorgt ervoor dat homoseksualiteit,
als gevolg van homonegatief gedrag, onzichtbaar is en vooralsnog blijft in de sport. Uit
landelijke cijfers blijkt bovendien dat veel homoseksuele mannen vroegtijdig stoppen met
bepaalde sporten of zelfs niet eens starten met bepaalde sporten vanwege de negatieve
beeldvorming (bron: NOC*NSF).
In Kennemerland zijn al enkele stappen gezet om aandacht te vragen voor een
‘homovriendelijk’ klimaat bij sportverenigingen. Het Bureau Discriminatiezaken heeft de
verklaring "gelijke behandeling in de sport" opgesteld en deze is bij verschillende
bijeenkomsten toegelicht en ondertekend door verenigingen. Wethouders met sport in hun
portefeuille propageren de verklaring bij sportverenigingen, die niet alleen over gelijke
behandeling en respect op grond van seksuele gerichtheid gaat, maar over alle discriminatiegronden. Ondertussen hebben vijf wethouders13 in Kennemerland deze verklaring
ondertekend.
Verder wordt in Kennemerland aangesloten bij onderstaande initiatieven, zie kader.
In Nederland maakt een aantal partijen zich sterk om de acceptatie van homoseksualiteit in
de sport te bevorderen. De Alliantie Gelijkspelen bestaat uit Gay Union Through Sports
(GUTS), NOC*NSF, Nederlandse Sport Alliantie (NSA), John Blankenstein Foundation
(JBF), COC en MOVISIE. Binnen de Alliantie Gelijkspelen richt NOC*NSF zich op de
georganiseerde sport. Ze stimuleren sportbonden homoacceptatie in te passen in bestaand
beleid en aansluiting te zoeken bij sportbrede programma’s zoals Naar een Veiliger
Sportklimaat.
Vertrouwen in de politie
Het vertrouwen in de politie is niet echt hoog te noemen onder de LHBT’s respondenten,
hoewel een kwart ook aangeeft het niet te weten omdat zij geen ervaring met de politie heeft.
In ieder geval zou het goed zijn dat het politiekorps Kennemerland (Noord-Holland) in de
11

SCP, Seksuele oriëntatie en werk; ervaringen van lesbische, homoseksuele, biseksuele en
heteroseksuele werknemers, oktober 2013.
12
vergelijkingsonderzoek
13
Wethouders van de gemeenten Beverwijk, Uitgeest, Velsen, Heemskerk en Haarlem hebben de
sportverklaring ondertekend.
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toekomst blijvend aandacht schenkt aan de kwetsbare positie die LHBT’s soms hebben in de
samenleving en oog heeft voor discriminatoire incidenten in de wijk. Er is een roze netwerk
van politieagenten actief in het politiekorps Kennemerland/ Noord-Holland. Zij hebben
ondertussen ook kennisgemaakt met belangenorganisaties, zoals het COC en Bureau
Discriminatiezaken in Kennemerland. De resultaten van het Pink Panel onderzoek worden
besproken met de portefeuillehouder discriminatie van de politie Kennemerland.
Roze in Blauw
In Amsterdam bestaat al enige tijd het initiatief Roze in Blauw: een ‘vrijwilligersnetwerk’ van
roze agenten. Er is een speciaal telefoonnummer ingesteld waar LHBT’s deskundig te
woord worden gestaan. Ook maakt Roze in Blauw de politie alert op anti-homogeweld en
versterken ze de positie van roze agenten in het korps. Ze vormen daarmee een
inspiratiebron voor soortgelijke initiatieven elders in Nederland.
‘Hoewel het geweld nog niet is opgelost, heeft Roze in Blauw het vertrouwen van veel
homoseksuelen en lesbiennes in het optreden van de Amsterdamse politie versterkt,’ aldus
een woordvoerder van het Amsterdamse politiekorps.
Onderwijs buiten beschouwing
In dit onderzoek wordt het onderwijs buiten beschouwing gelaten. Het Pink Panel is een
onderzoek onder volwassenen. In de vragen over de werkomgeving van de respondenten,
kan het aan de orde komen, wanneer iemand in het onderwijs werkt. Uit recente cijfers van
het Sociaal Cultureel Planbureau komt de hoge mate van onveiligheid in het onderwijs weer
naar voren. Nederland springt hier in vergelijking met andere Europese landen niet gunstig
uit.
Middelbare scholen in Nederland hebben sinds december 2012 de verplichting om
voorlichting te geven over seksuele diversiteit. Bureau Discriminatiezaken geeft veel
voorlichting over discriminatie en vooroordelen op middelbare scholen en basisscholen in de
vorm van gastlessen. Altijd komt het onderwerp seksuele diversiteit aan de orde,
bijvoorbeeld als vraag of het raar of gewoon is dat jongens op jongens vallen en meisjes op
meisjes. De voorlichting van het BD heeft als doel begrip voor en acceptatie van mensen die
anders zijn, te vergroten. Op middelbare scholen gebeurt de voorlichting ook in samenwerking met het COC Kennemerland.
Het vergroten van acceptatie van homo- en biseksualiteit en van emancipatie van LHBT's is
ook de doelstelling van het Ministerie van OCW bij het gehanteerde koploperprogramma.
Gemeenten kunnen gedurende drie jaar koploper worden en daar stelt het Ministerie
financiële middelen voor beschikbaar. Haarlem neemt daar aan deel van 2012 - 2014 en het
BD is één van de partners in het opstellen en uitvoeren van plannen om de doelstelling te
realiseren. Het is van belang dat ook na 2014 beleid inzake seksuele diversiteit overeind
blijft.
Toegenomen aantal discriminatieklachten
Er is de laatste twee jaar sprake van een opvallende toename van het aantal discriminatieklachten op grond van (homo)seksuele gerichtheid, ook relatief, zeker als we kijken naar de
afgelopen tien jaar. In 2013 kwamen er bij Bureau Discriminatiezaken Kennemerland 21
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klachten binnen over homovijandigheid, tegenover 29 klachten in 2012. Terwijl in eerdere
jaren het gemiddelde rond de tien klachten per jaar lag.
Aan de hand van deze cijfers kunnen we niet zeggen of er meer discriminatie is van LHBT’s
in Kennemerland. We zien alleen dat er meer melding wordt gemaakt van discriminatieincidenten. Om conclusies te kunnen trekken zullen we de ontwikkelingen de komende jaren
moeten afwachten.
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Bijlagen
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Bijlage 1: Citaten van respondenten: welke factoren spelen een rol of je je veilig of
onveilig voelt in je eigen woonwijk?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Ik denk mijn eigen houding. Wordt gezien als 'normaal' en 'niet overdreven’.
Als je je maar niet zichtbaar anders gedraagt dan de hetero norm.
Dit zal dus niet voor iedereen hetzelfde zijn, maar in de volksbuurt waar ik woon word
je beoordeeld op gedrag, niet op persoonlijke uitzonderingen.
Mijn woonomgeving weet van mijn geaardheid.
Bewoner van het huis boven ons reageert agressief als hij mijn man tegenkomt en
scheldt dan en het is ook al eens tot een handgemeen gekomen.
Ik ben nog nooit aangesproken op mijn lesbische gerichtheid. En dat is 35 jaar!
Ik woon in rustige buurt, sociale controle, positieve houding politie.
Wij maken geen probleem van onze homoseksualiteit en ervaren ook geen
problemen van buurtbewoners.
Een keurige welvarende buurt.
Cultuur en familieband.
Keurige buurt, nooit iets gemerkt. Ook niet dat buren iets in die richting opgemerkt
hebben.
Algemene sfeer, diversiteit in de wijk van verschillende bevolkingsgroepen.
Homoseksualiteit is iets van jezelf en dat laat ik ook binnenshuis. Ik loop daar niet
mee te koop in bijvoorbeeld de buurt of de plaatselijke supermarkt. Lijkt me ook niet
fijn als anders geaarden dat wel zouden doen.
Hogere sociale klasse.
Iemands seksuele aard is in onze buurt geen issue.
Ik woon in klein dorp.
Tolerantie is in zijn algemeenheid niet méér dan dat. Een dun laagje vernis, ver van
acceptatie.
Bekendheid met de buurt, tolerante mensen.
Steeds veel meer hangjongeren en drugscafé bezoekers. Elk weekend.
Doe maar normaal, dan word je ook zo behandeld.
Ik woon in een 'witte' wijk. Ik ben niet overdreven verwijfd.
Bewoners bemoeien zich niet zoveel met elkaar.
Ontzettend veel last van hangjeugd, waar de gemeente Zandvoort zes jaar niks tot
zeer weinig aan deed, zijn mijn partner en ik gevlucht uit onze koopwoning!
Ik woon in goede buurt.
Naaste buren weten het, want ik woon met mijn man samen. Expliciet ervoor
uitkomen is meestal niet nodig, omdat het geen rol speelt.
Voornamelijk bevolkt door autochtonen, met volwassenen en kinderen in de
meerderheid.
Zichtbaar zijn. Als homo stel naar buurtfeest gaan.
Ik kan gewoon met een vriendje over straat lopen zonder dat ik word nagekeken.
In mijn wijk heerst een redelijke geslotenheid, maar ik kan wel met mijn vriendinnetje
op straat lopen en haar een korte zoen ter afscheid geven, zonder dat men daarvan
wat zegt.
Ik ken vrijwel iedereen in de straat en omgekeerd.
Ik heb nooit iets afwijzends ervaren.
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•
•
•
•
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•
•
•

In mijn straat is het bekend. Maar we voelen ons nooit veilig genoeg om hand in hand
te lopen bijv.
In mijn eigen straat weet iedereen het en is het geen probleem. Er zijn echter ook
straten alwaar ik het niet in mijn hoofd haal hand in hand te gaan lopen.
Zelfvertrouwen en steun van vriendinnen. Afwijzing vanuit mijn gezin.
Ik woon in een tolerante, hoofdzakelijk blanke, autochtone en iets duurdere wijk.
Middenstandswijk, hoger opgeleiden.
Tolerantie niet-Nederlandse medemens neemt af.
Prettige buren.
Vooral islamitische migranten.
Er wonen toevallig al homoseksuelen, men kijkt niet raar meer op.
Geen probleem mee ondervonden.
Ik heb nog nooit ook maar iets negatiefs ervaren als ik mijn vriend op straat met een
kus begroet, of hand in hand loop.
Net wie je tegenkomt op straat.
Dorpskarakter / christelijk / uitgesproken hetero bevolking.
Eigen gedrag!!!
Het is geen veilige wijk. Voor niemand.
Ik kan er beter mee omgaan nu.
Ik maak me niet zo druk over hoe anderen over me denken.
Woon in wijk met redelijk hoog opgeleiden mensen en geen of weinig allochtonen.
Nederlanders zijn in mijn optiek ruimdenkender in homoseksualiteit.
Rustige woonomgeving, met veel dertigers en veertigers. Tolerante buurt.
Geen problemen, maar ik geef ook geen aanstoot.
Meteen aan het begin duidelijkheid over mijn geaardheid.
Vriendelijkheid van buren.
Sociale controle.
Gewenning en acceptatie.
Redelijk rustige wijk.
Eigen gedrag.
In mijn buurt wonen veel allochtonen die islamitisch georiënteerd zijn. Hierdoor voelt
het niet altijd veilig om er open over te zijn.
In onze wijk ervaren we respect voor ieder zoals zij/hij is.
Ik ken de meeste mensen.
Ik heb nog nooit een negatieve reactie gehad over mijn geaardheid of over mijn
relatie met mijn vriendin waarin ik heel open ben. We lopen hand in hand, tonen
genegenheid op straat.
Toch niet wetend hoe ze zullen reageren.
Het is afhankelijk van wie je tegenkomt.
Het is geaccepteerd.
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Bijlage 2. Vertrouwen in de politie. Toelichting (citaten) bij antwoorden.
Weinig tot geen vertrouwen (n=24)
1. Ik heb de indruk dat je snel beschuldigd wordt van ‘anders’ gedrag en dan is het je
eigen schuld. Woont in Haarlemmermeer, geen incidenten in eigen wijk.
2. Ik heb weinig vertrouwen in de politie met het opnemen van aangiftes van
mishandeling en of belediging in het algemeen dus ik verwacht ook niets mocht ik
aangifte van discriminatie moeten doen. Woont in Haarlemmermeer, geen incidenten
in eigen wijk.
3. Vaak machogedrag. Woont in Haarlemmermeer, geen incidenten in eigen wijk.
4. We zien hier amper politie, je moet ze altijd bellen als er wat is, want er zit in het
weekend geen politie in Beverwijk, zitten in IJmuiden, dus het duurt ook even voor ze
komen. Woont in Beverwijk, ervaring met incidenten in eigen wijk, contact gehad met
politie.
5. Moeilijk om discriminatie te bewijzen en aan te pakken. Woont in Beverwijk, geen
ervaring met incidenten in eigen wijk.
6. Wij hebben héél vaak de politie moeten bellen in de afgelopen zes jaar (samen met
de buurtgenoten), en de helft van de tijd kwam er ruim twee uur later een politie auto
voorbij, dit omdat de gemeente Zandvoort geen actief politie bureau heeft. Woonde in
Zandvoort, veel ervaring met incidenten in eigen wijk, contact gehad met politie.
7. Ik vraag mij af wat de politie met een klacht over discriminatie gaat doen. Woont in
Velsen, ervaring met incidenten in eigen wijk, hierover geen contact gehad met
politie.
8. Wordt niets mee gedaan, ook met inbraak of andere delicten niets wordt gedaan. Ik
heb geen vertrouwen in de politie. Woont in Heemskerk, ervaring met incidenten in
eigen wijk.
9. Het blijft een macho bolwerk, toch? Eigenlijk weet ik het niet maar berichten in de
pers zijn niet zo hoopgevend. Woont in Haarlem, geen incidenten in eigen wijk.
10. De vorige keer, een aantal jaar geleden, deed ik samen met mijn moeder aangifte
omdat ik toen op klaarlichte dag in mijn eigen wijk in elkaar was geslagen. De politie
heeft toen drie keer geprobeerd de aangifte niet in behandeling te nemen. Mijn
moeder en ik moesten echt aandringen op aangifte, wat mijn vertrouwen in de politie
negatief heeft beïnvloed. Woont nu in Haarlem, politiebureau niet bekend.
11. Heb überhaupt niet zo veel vertrouwen in politie. Woont in Haarlem, ervaring met
incidenten in eigen wijk, hierover geen contact gehad met politie.
12. De kwaliteit van afhandeling zal ongetwijfeld in het voordeel veranderen als er een
roze aandachtsfunctionaris is bij de politie. Woont in Haarlem, geen incidenten in
eigen wijk.
13. Een agent herkent het probleem niet, of is niet voldoende getraind om goed met een
aangifte van discriminatie om te gaan. De cultuur van de politie speelt hierin ook een
rol. Woont in Haarlem, geen incidenten in eigen wijk.
14. Heeft geen prioriteit. Woont in Haarlem, ervaring met incidenten in eigen wijk,
hierover geen contact gehad met politie.
15. Ik hoor teveel over 'wegsturen' door de politie. Woont in Haarlem, geen incidenten in
eigen wijk.
16. Geen vertrouwen in politie. Ik vertrouw meer op mezelf. Woont in Haarlem, geen
incidenten in eigen wijk.
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17. Ik heb niet echt het idee dat ze er iets mee doen. Woont in Haarlem, ervaring met
incidenten in eigen wijk, hierover geen contact gehad met politie.
18. Ik ga uit van berichten in de media. Woont in Haarlem, geen incidenten in eigen wijk.
Zes keer geen toelichting bij antwoord.
Vertrouwen tot veel vertrouwen (n=42)
1. Open korps en betrokken bij de veiligheid in Zandvoort. Woont in Zandvoort, geen
ervaring met incidenten in eigen wijk.
2. Ik heb het zelf nog niet mee gemaakt maar je gaat er van uit dat je er op kan
vertrouwen. Woont in Heemskerk, geen ervaring met incidenten in eigen wijk.
3. Er is Roze in Blauw; en vaak zijn er voor deze zaken dan wel LHBT- politiemensen
dan wel speciaal getrainde politiemensen. Woont in Heemskerk, geen ervaring met
incidenten in eigen wijk.
4. Ik heb vertrouwen, maar ben bang dat de prioriteit niet al te hoog zal zijn. Woont in
Haarlemmermeer, geen ervaring met incidenten in eigen wijk.
5. Roze in blauw is een goed onderdeel binnen de politie. Woont in Velsen, geen
ervaring met incidenten in eigen wijk.
6. Ik heb er gelukkig nog nooit mee te maken gehad. Maar roze in blauw timmert aardig
aan de weg. Ik ga er van uit, dat ze ons serieus nemen. Woont in Wormerveer, geen
ervaring met incidenten in eigen wijk.
7. Ik weet dat er in de regio een speciaal meldpunt voor is. Dat daar ook focus op is.
Woont in Haarlem, geen ervaring met incidenten in eigen wijk.
8. Discriminatie van homoseksuelen is een speerpunt voor de politie. Om die reden zou
ik zeer verbaasd zijn, wanneer een eventuele aangifte niet serieus zou worden
genomen. Woont in Haarlem, geen ervaring met incidenten in eigen wijk.
9. Vraag op gevoel beantwoord omdat ik gelukkig nog nooit aangifte heb hoeven te
doen. Woont in Haarlem, geen ervaring met incidenten in eigen wijk.
10. Ze kunnen er vaak niets mee of geen prioriteit. Woont in Haarlem, geen ervaring met
incidenten in eigen wijk.
11. Omdat de politie veel doet aan tolerantie binnen haar eigen organisatie. Woont in
Haarlem, ervaring met incidenten in eigen wijk.
12. Behorende bij de taken die de politie dient te verrichten. Woont in Haarlem, geen
ervaring met incidenten in eigen wijk.
13. Politie MOET werk gewoon doen: DIT HOORT ER BIJ!! Woont in Haarlem, geen
ervaring met incidenten in eigen wijk.
14. Uitgaande van het beleid van de gemeente en mijn vertrouwen in mensen. Woont in
Haarlem, geen ervaring met incidenten in eigen wijk.
15. Als ik zeker weet dat de aangifte over discriminatie gaat in verband met
homoseksualiteit heb ik vertrouwen in de politie. Een burenruzie kan ook gewoon een
burenruzie zijn en hoeft niet perse met seksuele voorkeur te maken te hebben.
Woont in Haarlem, geen ervaring met incidenten in eigen wijk.
16. Goed contact met de wijkagent. Woont in Haarlem, ervaring met incidenten in eigen
wijk, contact met politie.
Zesentwintig keer geen toelichting bij antwoord.
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