
panel
pink

ONDERZOEK ACCEPTATIE 
EN (SOCIALE) VEILIGHEID 

 LHBTIQ+’s KENNEMERLAND

Bureau Discriminatiezaken Kennemerland 

2022



Velsen

Bloemen-
daal

Haarlemmer-
meer

Haarlem
37%

4%

7%

14%

Zand-
voort Heem-

stede

Beverwijk

Heemskerk

Uitgeest

6% 8%

9%

1%

5%

122 mannen
homoseksueel

11 mannen 
biseksueel

42 vrouwen
biseksueel

12 transgender 
mannen en vrouwen 

68 vrouwen
lesbisch

30 personen ‘anders’ 
(o.a. panseksueel, queer, 
non-binair, intersekse)  

285  Pink Panel deelnemers in 2022 gem. 48 jaar

In het kort
In 2022 kreeg  1 op de   4      respondenten te maken 
met één of meerdere LHBTIQ+ -vijandige gebeurtenissen 
Geen verandering t.o.v. 2019. 79 van de 285 respondenten kregen te maken met beledigende 
opmerkingen, schelden, discriminatie, agressie en andere vormen van LHBTIQ+-vijandigheid. 

Lichte stijging t.o.v. 2019. 50 (2019: 50) gebeurtenissen in de openbare ruimte, 40 (2019: 29) incidenten 
in woonwijk, 16 (2019: 16) gebeurtenissen op het werk. Vaak meerdere incidenten per respondent. 

13 van deze 
incidenten zijn 
gemeld bij 
politie, Bureau 
Discriminatie- 
zaken, een 
wijkteam, of 
vertrouwens-
persoon

Stijging t.o.v. 2019. Er is een toename van bedreigingen/agressief gedrag en geweld. In de eigen straat/
wijk 9% (2019: 6%) en in de openbare ruimte ook 9% (2019:5%).

9%   van de respondenten ervaarde agressie of geweld  
in eigen wijk/straat of in de openbare ruimte 

In de openbare ruimte 
geen verandering 
t.o.v. 2019. In de open-
bare ruimte past 61% 
(2019:61%) gedrag 
aan om incidenten te 
voorkomen.

In eigen wijk lichte 
daling t.o.v. 2019. 
In eigen straat of wijk 
past 51% (2019:54%) 
gedrag aan om 
incidenten te voorkomen.

Meer dan 
de helft past 
gedrag aan

106 discriminatie-incidenten 



Eigen straat of wijk

Openbare ruimte

Van de 40 
genoemde 
incidenten zijn 
er 5 gemeld bij 
politie

2015 2017 2019 2022

74%
78%

64%
61%

Het voelt minder veilig om in eigen wijk 
uit te komen voor seksuele gerichtheid 
of genderexpressie

61%

16%
heeft in eigen straat of wijk  intolerantie of discriminatie 
ervaren vanwege seksuele gerichtheid of genderexpressie
Voornamelijk beledigende opmerkingen, schelden en roddelen. Ook regelmatig ‘botsingen tussen 
religie en seksuele gerichtheid’. Veroorzakers: onbekende jongeren, maar ook bekende jongeren of 
volwassenen uit de eigen straat. 

Toename incidenten in eigen straat/wijk,
meer agressie en bedreiging

2015 2017 2019 2022

13%

6%

12%
16%

voelt zich in eigen straat of wijk 
veilig om uit te komen voor seksuele gerichtheid of genderexpressie

21%
Voornamelijk discriminerende opmerkingen en schelden. Ook benadeling en ‘botsingen tussen religie en seksuele gerichtheid’. 

2015 2017 2019 2022

19% 17%
21% 21% Intolerantie in de openbare ruimte 

is ongeveer gelijk gebleven

Bijna de helft (48%) van degenen die dergelijke incidenten meemaken, heeft er niets mee gedaan. 
Een deel heeft direct een grote mond teruggegeven of de veroorzakers op hun gedrag aangesproken. 

Van de 50 genoemde incidenten zijn er 5 gemeld bij 
politie, BOA’s of Bureau Discriminatiezaken

heeft op straat, in winkels, in het openbaar vervoer of in de horeca intolerantie 
of discriminatie  ervaren vanwege seksuele gerichtheid of genderexpressie



40% op straat 
9% in de horeca
14% in de winkel 
15% in OV
17% rondom 
stations of 
bushaltes

Sporten

51%
past gedrag aan  in eigen straat of wijk   
om vervelende of vijandige anti LHBTIQ+-incidenten te voorkomen

Aanpassen gedrag in eigen straat/wijk 
is gelijk gebleven2019 2022

52% 51%

62%
2019 2022

67%

62%

voelt zich veilig om 
hand in hand te lopen 
in eigen straat of wijk

47%
2019 2022

52%

47%

voelt zich veilig om 
te kussen  in eigen 
straat of wijk

15%
2019 2022

10%

15%

loopt om  of vermijdt 
bepaalde plekken in 
eigen straat of wijk om 
incidenten te voorkomen

Voornamelijk discriminerende opmerkingen en schelden. Ook benadeling en ‘botsingen tussen religie en seksuele gerichtheid’. 

Ik wandel heel veel, maar zit nu niet 
op een club. Ik heb wel op Chinese 
bewegingssport gezeten en daar 
voelde ik me niet zo vrij om iets 
over mijn relatie te zeggen. Ik vond 
dat lastig en dat had er wel mee te 
maken dat ik gestopt ben.

‘

’

In heel Nederland zagen we minder sportdeelname 
via sportverenigingen. Het is echter lastig om hier 
conclusies aan te verbinden door de coronapandemie. 
Iets minder dan de helft van de Pink Panel 
respondenten doet aan sport. Het aandeel dat 
in teamverband sport is gedaald.  
Als beoefende sport werden genoemd: 
tennis, fitness en zwemmen.



Werk
23%

heeft op het werk het afgelopen jaar weleens 
onaangename opmerkingen gehad over seksuele gericht- 
heid of genderexpressie die als vervelend werden ervaren

Onaangename opmerkingen 
op het werk is gelijk gebleven

2015 2017 2019 2022

17%
14%

23% 23%

9%
heeft op het werk het afgelopen jaar nog 
andere vormen van intolerantie of discriminatie   ervaren

Andere vormen van intolerantie of discriminatie 
op het werk zijn ongeveer gelijk gebleven

11%
2019 2022
5%

11%

ervaart dit elke 
week of vaker

16%
2019 2022
12%

16%

ervaart dit elke 
maand

70%
2019 2022

74%
70%

ervaart dit een 
enkele keer

Voornamelijk beledigende opmerkingen, benadeling/ongelijke behandeling, schelden, negeren en 
botsingen ‘religie versus seksuele geaardheid’.  De veroorzakers zijn meerdere collega’s of klanten. 

Ik zit achter de 
kassa, en er 
werd gezegd 
dat het typisch 
is voor ‘vieze 
homo’s’ om 
achter de  
kassa te zitten.

Dat collega’s 
elkaar uitma-
ken voor homo 
of ‘een homo’ 
nadoen. 

Een collega 
vroeg naar ope-
raties en of hij 
de resultaten 
mocht bekij-
ken. Hij vroeg 
dus naar mijn 
genitaliën.  

Collega’s die te-
gen biseksuele 
vrouw zeggen 
dat ze blij zijn 
dat ze geen 
‘manwijf’ is.

Ongepaste grappen 
van collega’s, ‘7 vink-
jes mannen’ waaruit 
blijkt dat ze geen benul 
hebben dat bij ‘minder-
heden’ wel eens een 
ander perspectief zou 
kunnen bestaan. 

‘

’

39% spreekt de veroorzakers direct of op een later moment aan op uitspraken of gedrag. 17% bespreekt het voorval intern met 
leidinggevende of vertrouwenspersoon. Het incident wordt besproken met een collega (11%) of men heeft er niets mee gedaan (11%). 

Van de 16 genoemde incidenten op het werk zijn er 3 
gemeld bij een vertrouwenspersoon



Haarlem, Haarlemmermeer, Velsen, 
Heemstede en Zandvoort zijn 
Regenbooggemeenten 

Regenboogactiviteiten in verschillende gemeenten: 
•   Maandelijkse Roze Salon, ontmoetingsbijeenkomsten  

voor oudere LHBTIQ+’s met lezingen of muziek in Haarlem, 
Velsen, Haarlemmermeer en Heemstede.

•  Queer café, elke maand, o.a. film, muziek, lezing, Haarlem.
•  Elk jaar Pride at the beach in Zandvoort. 
•  Rondom Coming Out dag (11 oktober) zijn er  

feestelijke activiteiten in de gemeenten.
•  Regenboogzebrapad in de gemeenten Haarlemmermeer, 

Zandvoort, Haarlem en Velsen. 

Sociale acceptatie en veiligheid

Regenboogbeleid
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47%

Het gevoel dat de sociale acceptatie 
in eigen wijk of straat toeneemt wordt minder

2019 2022

54%

47%

26%

Het gevoel dat de sociale acceptatie 
in Nederland toeneemt wordt minder

2019 2022

38%

26%

Vooral onder jongeren 
zie ik een duidelijke 
beweging richting 
acceptatie van 
LHBTIQ+-personen.

Zowel op het werk als privé merk ik dat 
mijn homoseksualiteit geen ‘onderwerp’ 
is. Wel vind ik dat de overheid nog altijd 
discrimineert en de acceptatie in de weg 
staat, met name met betrekking tot wet-
geving voor homoseksuele vaders.

‘
’

De meningen van 
de respondenten 
zijn sterk verdeeld

De sociale acceptatie neemt TOE

vindt dat de sociale acceptatie van LHBTIQ+’s 
in eigen straat of wijk  toeneemt

vindt dat de sociale acceptatie van LHBTIQ+’s 
in de Nederlandse maatschappij  toeneemt

Suggesties die respondenten gaven voor beter en zichtbaarder 
regenboogbeleid worden gedeeld met de Regenbooggemeenten.



Sociale acceptatie en veiligheid
heeft in 2022 zelf meer intolerantie en 
discriminatie ervaren dan in voorgaande jaren

oktober 2022

Bureau Discriminatiezaken Kennemerland is 
een onafhankelijke organisatie die werkt aan 
het stimuleren van een tolerante samenleving 
en het tegengaan van ongelijke behandeling. 
Iedereen kan bij ons terecht voor steun bij alle 
vormen van ongelijke behandeling. 
We registreren en behandelen individuele 
klachten, doen onderzoek, geven voorlichting 
en trainingen en adviseren organisaties op het 
gebied van anti-discriminatiebeleid en gelijke 
behandeling. 

Bureau Discriminatiezaken Kennemerland
telefoon  023 - 531 58 42
info@bdkennemerland.nl
www.bdkennemerland.nl 

Auteur Marjolein van Haaften
Vormgeving Laura Kalter, kalterontwerpen.nl

Het Bureau Discriminatiezaken zet zich in voor gelijke behandeling 
en tegen discriminatie in Kennemerland. In het Pink Panel onderzoek 
meten we het veiligheidsgevoel en de discriminatie-ervaringen van 
lesbiënnes, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender mannen 
en vrouwen, intersekse en queer personen. De + achter LHBTIQ+ staat 
voor alle andere voorkeuren en identiteiten, die we hier niet met naam 
en toenaam noemen. Deze feitenkaart geeft een overzicht van de 
resultaten van dit tweejaarlijkse Pink Panel onderzoek. Het is uitgezet 
via een enquête bij een vast panel en op sociale media vrij in te vullen 
door de doelgroep in Kennemerland van april 2022 t/m juni 2022.

Doordat er al 15 jaar systematisch wordt gemonitord, is het Pink Panel 
een uniek meetinstrument naar de sociale veiligheid, veiligheidsbeleving 
en acceptatie van LHBTIQ+’s en hun ervaringen met vijandigheid en 
discriminatie. Het onderzoek is niet representatief voor de totale 
groep LHBTIQ+’s in Kennemerland en leidt niet tot algemeen geldende 
uitkomsten. Meer informatie is te vinden op www.bdkennemerland.nl 
of op sociale media #pinkpanel

          Als u mee wilt doen aan het Pink Panel onderzoek kunt u zich 
aanmelden bij mvh@bdkennemerland.nl 

Pink Panel onderzoek

Meer 
intolerantie 

ervaren

Het is 
hetzelfde 
gebleven

Minder
intolerantie 

ervaren

Nog nooit 
intolerantie 

ervaren

14% 12%49% 25%

14%

Ik heb het gevoel dat de 
acceptatie aan het afnemen 
is. Vergeleken met een 
aantal jaar geleden zijn 
we conservatiever en ver-
oordelen we elkaar vaker. 

Ik zie, hoor en voel meer 
discriminatie. Volgens mij heeft 
het ook te maken met waar 
ik woon, in een achterstands-
buurt en diverse samenstelling 
van de bevolking.

Ik ervaar een minder tolerante hou-
ding, met name vanuit de cis-gender 
hetero witte man. Die staat overi-
gens ook ter discussie vanwege zijn 
rol in breder perspectief als vrouw-
onvriendelijk en geprivilegieerd. 

‘
’

De sociale acceptatie neemt NIET toe

Lees hier 
het hele 
onderzoek:



LHBTIQ+’s komen minder openlijk uit voor 
hun seksuele gerichtheid of gender-
expressie of laten dit afhangen van 
de situatie of de persoon. 
Dit lijkt de laatste jaren
te stabiliseren 

Gedragsaanpassing

voelt zich veilig 
om te kussen 
in eigen straat.
In 2019 was 
dit 52%

2022: 
47%

56%
2019 2022

47%

56%

past gedrag aan 
op het werk

51%
2019 2022

54%
51%

past gedrag aan in 
eigen straat of wijk

61%
2019 2022

61% 61%

past gedrag aan in de 
openbare ruimte

Op het werk is men niet open omdat:

seksuele 
voorkeur niet 

relevant

angst voor 
negatieve 
reacties

aftasten of seksuele 
gerichtheid de 

zakelijke relatie 
niet schaadt 

het gaat 
anderen 
niets aan

15%16% 15%29%

29% is voorzichtiger geworden over de eigen 
seksuele gerichtheid en/of genderexpressie
In 2015 was dit 20%


