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Lhbti-emancipatie in Rotterdam 
 
Het Stadsbeeld lhbti-emancipatie geeft een overzicht van de beschik-
bare feiten en cijfers over de positie van lhbti’s in Rotterdam. Het 
Stadsbeeld presenteert met name formele gegevens uit onderzoek en 
beleid. Waar dit soort gegevens ontbreken, geven wij ook signalen uit 
het veld weer, van organisaties en personen die specialistische kennis 
hebben. Waar mogelijk schetsen wij een beeld van de Rotterdamse 
situatie in de context van landelijke gegevens. 
 
In de keuze van onderwerpen hebben we ons laten leiden door de be-
staande politieke en bestuurlijke discussies enerzijds, en door de la-
cunes in deze discussies anderzijds. Dat betekent dat zowel voor de 
hand liggende thema’s als minder vaak besproken onderwerpen de 
revue passeren. Zo besteden we aandacht aan thema’s als sociale ac-
ceptatie, biculturele lhbti’s, discriminatie, roze ouderen, veiligheid en 
geweld en lhbt-vluchtelingen.  
 
Mis je bepaalde informatie of onderwerpen? Laat het ons weten via 
info@idemrotterdam.nl. De Stadsbeelden worden regelmatig geactu-
aliseerd.  
 
 
Het Stadsbeeld Lhbti-emancipatie in Rotterdam is een uitgave van 
IDEM, expertisecentrum integratie, discriminatie en (lhbt-) emancipatie. 
www.idemrotterdam.nl 
 
Versie: 4 oktober 2016 (update) 
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Samenvatting 

Lhbti-emancipatie 
De afkorting lhbt staat voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele vrouwen en 
mannen, transgender/ trans* personen en mensen met een intersekse conditie. Emancipatie is een 
brede term, die verschillend wordt geïnterpreteerd door overheden, organisaties en individuen. Over 
het algemeen hangt emancipatie samen met ideeën over keuzevrijheid, zelfbeschikking en de auto-
nomie van een persoon. In het afgelopen decennium worden seksuele oriëntatie en genderdiversiteit 
steeds vaker meegenomen in emancipatiebeleid.  
 

Sociale acceptatie 
De acceptatie van seksuele en genderdiversiteit in Rotterdam heeft positieve en negatieve kanten. 
In 2015 vindt 90% van de Rotterdammers dat lesbische vrouwen en homoseksuele mannen hun leven 
moeten kunnen leiden zoals ze dat zelf willen. Het aandeel Rotterdammers dat zegt moeite te hebben 
met een homoseksueel familielid is toegenomen sinds 2007. Er zijn geen gegevens bekend over de 
mate waarin Rotterdammers trans* personen of mensen met een intersekse conditie accepteren.  
 

Biculturele lhbt’s 
De term ‘biculturele lhbt’s’ wordt steeds vaker gebruikt om te praten over lhbt-personen die zowel 
een Nederlandse achtergrond hebben als minimaal één andere culturele achtergrond. Er is een aantal 
onderwerpen specifiek van belang voor biculturele lhbt’s, zoals het idee van uit de kast komen, 
dubbele discriminatie en het belang van zelforganisaties en rolmodellen. In Rotterdam zijn er ver-
schillende initiatieven gericht op biculturele lhbt’s, zoals Respect2love 010, The Hang-Out 010 en Trans 
United.   
 

Discriminatie 
Lhbti-personen lopen in Rotterdam vaak tegen discriminatie aan. RADAR en Meldpunt Discriminatie 
Vlaardingen ontvingen in 2015 10 discriminatiemeldingen op grond van seksuele gerichtheid voor de 
gemeente Rotterdam. In datzelfde jaar registreerde de politie 75 incidenten, waarmee deze discrimi-
natiegrond 30% van alle discriminatie-incidenten inneemt en op de tweede plaats staat na ‘ras’. De 
Omnibusenquête 2016 laat ook zien dat homoseksuele gerichtheid een van de gronden is waarop 
Rotterdammers discriminatie ervaren. Arbeidsdiscriminatie komt geregeld voor, met name trans* 
personen ondervinden tijdens en na hun transitie een groot gebrek aan acceptatie. Biseksuelen heb-
ben ook vaker negatieve ervaringen op de werkvloer, zoals ongewenst gedrag van collega’s, conflicten 
en kampen vaker dan hetero- en homoseksuele mensen met burn-out klachten.  
 

Roze ouderen 
Rotterdamse lhbt-organisaties waarschuwen voor de kwetsbare positie van roze ouderen. Onder 
andere stuiten deze ouderen vaak op de impliciete aanname dat men heteroseksueel en cisgender is. 
De noodzaak om opnieuw ‘uit de kast te komen’ kan bij het aanvragen van zorg een extra obstakel 
zijn. Ook krijgen roze ouderen te maken met discriminatie door heteroseksuele ouderen in een woon-
complex of zorginstelling, of van het zorgpersoneel.  
 

Veiligheid en geweld 
Rotterdamse lhbt’s hebben een negatievere veiligheidsbeleving op straat dan lbht’s uit Zuid-Hol-
land-Zuid en Midden- en West-Brabant. Vooral biseksuelen voelen zich onveilig in hun privésfeer.  
 

Lhbt-vluchtelingen 
In Rotterdam zijn per februari 2016 tien lhbt-vluchtelingen opgevangen door Stichting Humanitas. 
Deze groep maakte discriminatie mee in de reguliere noodopvang in Alphen aan de Rijn, verzorgd door 
het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). 
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Introductie 

Kernbegrippen: lhbti en emancipatie 
De afkorting lhbti staat voor lesbische vrou-
wen, homoseksuele mannen, biseksuele vrou-
wen en mannen, transgender/ trans* perso-
nen en mensen met een intersekse conditie. 
Lesbienne verwijst naar vrouwen die zich 
vooral tot vrouwen 
aangetrokken voe-
len, homo naar man-
nen die zich vooral 
tot mannen aange-
trokken voelen en bi-
seksueel naar man-
nen en vrouwen die 
zich aangetrokken 
voelen tot mannen 
en vrouwen.  
 
Transgender verwijst naar mensen die zich niet 
identificeren met de gender die ze bij de ge-
boorte hebben gekregen. Het kan dan gaan om 
mannen die zich vrouw voelen, om vrouwen 
die zich man voelen, om personen die zich zo-
wel man als vrouw voelen of om personen die 
zich geen van beiden voelen. Als er over trans-
gender personen wordt gesproken, wordt ook 
wel de aanduiding trans* personen gebruikt. 
Deze parapluterm geeft ruimte aan de vele 
verschillende manieren waarop mensen uiting 
kunnen geven aan hun transgender-zijn. Dit 
kan variëren van aanpassing in kleding tot ge-
slachtsaanpassende operaties. Mensen die 
zich wel identificeren met de gender die ze bij 
hun geboorte hebben gekregen, worden cis-
gender genoemd. Hoewel trans* personen 
vaak in één adem genoemd worden met lhb’s 
is transgender-zijn iets anders dan seksuele 
oriëntatie. Trans* personen kunnen net zoals 
iedereen homoseksueel, biseksueel of hetero-
seksueel zijn. 
 
Intersekse is een woord dat gebruikt wordt om 
te benoemen dat er mensen zijn met een li-
chaam dat niet voldoet aan de normatieve de-
finitie van man of vrouw. Het kan dan gaan om 
uiteenlopende zaken, zoals hormoonsamen-
stelling, XY-chromosomen en uiterlijke licha-
melijke kenmerken. Mensen met een inter-
sekse conditie identificeren zich meestal wel 

als man of vrouw. Lange tijd werd deze condi-
tie door medici gezien als een ‘afwijking’ die 
operatief ‘aangepast’ moest worden. Dit erva-
ren de meeste mensen met een intersekse 
conditie als onderdrukkend en als een schen-
ding van hun recht op lichamelijke zelfbeschik-
king en autonomie. Er is zowel op landelijk als 
op Rotterdams niveau nog maar weinig aan-
dacht voor de positie van mensen met een in-
tersekse conditie in Nederland. Het Neder-
landse Netwerk Intersekse/DSD streeft 
daarom naar bredere maatschappelijke be-
wustwording en acceptatie van de grote varia-
tie aan mensen met een intersekse-conditie.1  
 
Daar waar er cijfers bekend zijn over mensen 
met een intersekse conditie of waar er expli-
ciete aandacht aan deze groep mensen wordt 
besteedt, benoemen wij dit in het Stadsbeeld. 
Dan voegen we dus de ‘i’ toe. Vaker echter, 
wordt deze groep niet meegenomen – bijvoor-
beeld in het geval van biculturele lhbt’s of lhbt-
vluchtelingen. Dan voegen wij ook de ‘i’ niet 
toe. Wij erkennen expliciet dat dit niet bete-
kent dat er geen Nederlanders bestaan met 
een biculturele achtergrond en een intersekse 
conditie. Er is kennelijk weinig zicht op, en aan-
dacht voor, deze groep.  
 
De term ‘biculturele lhbt’s’ wordt steeds vaker 
gebruikt om te praten over lhbt-personen die 
zowel een Nederlandse achtergrond hebben 
als minimaal één andere culturele achter-
grond. De biculturele achtergrond kan het ge-
volg zijn van het feit dat ze zelf of hun familie 
als migrant of vluchteling naar Nederland zijn 
gekomen. 
 

Lhbti-emancipatie 
Emancipatie is een brede 
term, die verschillend 
wordt geïnterpreteerd 
door overheden, organisa-
ties en individuen. Over het 
algemeen hangt emancipa-
tie samen met ideeën over 
keuzevrijheid, zelfbeschik-
king en de autonomie van een persoon. Het 
idee is dan dat iemand niet beperkt zou mogen 
worden door anderen in zijn of haar zelfstan-
digheid en vrijheid. Tegelijkertijd is er aandacht 

Emancipatie 
hangt samen met 
ideeën over keu-
zevrijheid, zelf-
beschikking en 
de autonomie 
van een persoon. 

De afkorting lhbti 
staat voor lesbische 
vrouwen, homosek-
suele mannen, bisek-
suele vrouwen en 
mannen, transgen-
der/ trans* personen, 
en mensen met een 
intersekse conditie.  
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voor de sociaaleconomische positie en cultu-
rele context van een persoon of een groep, die 
voor een achterstand zorgt of die het moeilijk 
maakt om zelfstandig en vrij te leven.  
 
Sinds 2007 vallen de onderwerpen seksuele 
oriëntatie en genderdiversiteit onder het lan-
delijke emancipatiebeleid. Er wordt dan gesp-
roken over lhbt-emancipatie. De nadruk ligt 
hierbij op het verbeteren van de positie van 
lhbt’s door de sociale acceptatie van seksuele 
en genderdiversiteit te vergroten, geweld te-
gen lhbt’s te bestrijden en gelijke rechten voor 
lhbt’s enerzijds en heteroseksuelen en cisgen-
der personen anderzijds te realiseren.  
 

Structuur 
In dit stadsbeeld wordt eerst de invulling van 
de gemeente Rotterdam aan het begrip 
lhbt-emancipatie toegelicht. Daarna gaan 
we in op de vraag hoeveel lhbt’s er in Neder-
land zijn. Het wordt dan al snel duidelijk dat 
‘lhbt’ geen makkelijk af te bakenen catego-
rie is. Vervolgens bespreken we verschil-
lende thema’s die belangrijk zijn voor lhbt-
emancipatie. Het stadsbeeld heeft daarmee 
de volgende indeling: 

 Rotterdamse aanpak 
 Lhbti’s in Nederland en Rotterdam: 

de aantallen 
 Thema 1: sociale acceptatie 
 Thema 2: biculturele lhbt’s 
 Thema 3: discriminatie 
 Thema 4: roze ouderen 
 Thema 5: veiligheid en geweld 
 Thema 6: lhbt-vluchtelingen 
 Blik op de toekomst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotterdamse aanpak 
In Rotterdam ligt de nadruk bij lhbt-emancipa-
tie op de mogelijk-
heid om vrije keuzes 
te maken en om een 
gelijkwaardige posi-
tie te kunnen verwer-
ven in de Rotter-
damse samenleving. 
Rotterdam is één van 
de 42 Regenboogsteden in Nederland. Het op-
stellen van lokaal lhbt-beleid is voor de deelne-
mende steden een prioriteit. De steden zijn 
met elkaar verbonden in een speciaal netwerk, 
wat het uitwisselen van kennis en expertise be-
vordert. Het huidige college van B en W be-
steedt aandacht aan lhbt-emancipatie in een 
aantal nota’s en beleidsregels. De belangrijkste 
zijn de beleidsregel “Volwaardig Meedoen 
2016-2018” en de Integratienota 010 uit 2015.2 
In beide documenten is het uitgangspunt dat 
alle Rotterdammers gelijk en volwaardig mee 
moeten kunnen doen aan de Rotterdamse sa-
menleving, ongeacht gender of seksuele oriën-
tatie. 
 
De Rotterdamse definitie van lhbt-emancipatie 
komt in grote mate overeen met het landelijke 
Emancipatiebeleid 2013-2016.3 Een verschil is 
dat in Rotterdam het zwaartepunt ligt op het 
stimuleren van de 
acceptatie van 
seksuele en gen-
derdiversiteit door 
groepen met een 
migratieachter-
grond. Dit gebeurt 
door de nadruk te 
leggen op het be-
spreekbaar maken van taboeonderwerpen en 
op het vergroten van de veiligheid en weer-
baarheid van Rotterdamse lhbt’s met een reli-
gieuze en migratieachtergrond.  
 
Verder worden in het Rotterdamse beleid 
mensen met een intersekse conditie niet ge-
noemd. Daarnaast onderschrijft de gemeente 
het streven van Rotterdamse initiatiefnemers 
om de stad internationaal op de kaart te zetten 
als Gay City door middel van ‘gay-city marke-

Rotterdammers 
moeten gelijk en vol-
waardig mee kunnen 
doen aan de Rotter-
damse samenleving, 
ongeacht gender of 
seksuele oriëntatie. 

Anders dan op landelijk 
niveau ligt in Rotterdam 
het zwaartepunt op het 
stimuleren van de ac-
ceptatie van seksuele en 
genderdiversiteit door 
groepen met een migra-
tieachtergrond. 
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ting’. Dit heeft geleid tot de in januari 2016 ge-
lanceerde website www.gayrotterdam.nl, 
waar alles op het gebied van ‘roze Rotterdam’ 
te vinden is. 

 

Lhbti’s in Nederland en  

Rotterdam: de aantallen 
Er is geen onderzoek bekend naar de zelfiden-
tificatie van Rotterdammers op het gebied van 
seksuele oriëntatie en gender. De omvang van 
het aantal lhbti’s in Nederland als geheel is las-
tig in te schatten, omdat het samenhangt met 
de vraag wat precies onder seksuele oriëntatie 
en transgender wordt verstaan. Bovendien zijn 
de termen cultureel geladen.4 
 
Binnen seksuele oriëntatie kan een onder-
scheid gemaakt worden tussen seksuele aan-
trekking, seksueel gedrag en seksuele identi-
teit. 6% van de vrouwen en 7% van de mannen 
hebben een lesbische, homo- of biseksuele 
identiteit.5 Kijken we naar seksueel gedrag, dan 

geeft 13% van de man-
nen en vrouwen aan 
weleens seks gehad te 
hebben met iemand 
van hetzelfde geslacht. 
Als we vervolgens in-
zoomen op seksuele 
aantrekking, dan zegt 

18% van de vrouwen zich (ook) aangetrokken 
te voelen tot vrouwen en 13% van de mannen 
zegt zich (ook) aangetrokken te voelen tot 
mannen. Het blijkt dus dat een groter aantal 
mensen seksuele verlangens heeft of seksuele 
activiteiten onderneemt dan de groep die zich 
daadwerkelijk als lhb identificeert. Om diverse 
redenen kunnen mensen hun seksuele gevoe-
lens of gedrag niet als een bepalend onderdeel 
van hun identiteit beschouwen.  
 
Transgender hangt samen met gevoelens dat 
de genderidentiteit die iemand bij geboorte 
heeft gekregen niet (volledig) passend is. De 
manier waarop transgenders daaraan uitdruk-
king geven loopt uiteen. Dit kan bijvoorbeeld 
door het uiterlijk met kleren aan te passen, of 
door een geslachtsaanpassende operatie te 
ondergaan. In Nederland is 0,4% van de bevol-
king tussen de 15 en 70 jaar transgender.6 Van 

hen is het merendeel geboren als vrouw terwijl 
ze zich eigenlijk man voelen. Daarna volgt de 
groep mensen die als man is geboren en die 
zich eigenlijk vrouw voelt, en tot slot een klei-
nere groep die zich zowel man als vrouw voelt, 
of er tussenin, of zich met geen van deze twee 
gendercategorieën identificeert.  
 
Het Nederlands Netwerk Intersekse/DSD 
(NNID) stelt dat het lastig is in te schatten hoe-
veel Nederlanders een intersekse conditie heb-
ben, omdat het afhangt van onder andere de 
gebruikte definitie en de grote hoeveelheid 
aan chromosoomvariaties. Inschattingen van 
wetenschappers variëren van 0,15% tot 1,9% 
van de bevolking.7 Het NNID berekent dat dit 
neerkomt op 3000 – 317.000 Nederlanders. 
Het laatste getal is bijna net zo groot als het in-
woneraantal in Utrecht. Er zijn geen aantallen 
bekend van Rotterdammers met een inter-
sekse conditie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6% van Neder-
landse vrouwen en 
7% van de mannen 
hebben een lesbi-
sche, homo- of bi-
seksuele identiteit. 

http://www.gayrotterdam.nl/
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Thema’s lhbti-emancipatie  

1. Sociale acceptatie 
Sociale acceptatie is van invloed op de mate 
waarin lhbti’s uiting kunnen geven aan hun 
seksuele oriëntatie en genderidentiteit. De ac-
ceptatie van seksuele diversiteit en genderdi-
versiteit verschilt door de jaren heen en tussen 
verschillende groepen. Hieronder geven we 
een overzicht van de verschillende aspecten 
van sociale acceptatie en de conclusies die 
daaruit voortvloeien. 
 
Algemene acceptatie van homo- en biseksu-

aliteit 
De algemene acceptatie van homoseksualiteit 
in Rotterdam neemt toe. In 2015 vindt 90% van 

de Rotterdam-
mers dat lesbi-
sche vrouwen 
en homoseksu-
ele mannen 
hun leven moe-
ten kunnen lei-

den zoals ze dat zelf willen.8 Dit was in 2007 
nog 84%. Daarnaast heeft 86% van de Rotter-
dammers geen probleem met een homoseksu-
eel huwelijk. 72% vindt dat homoseksuele en 
lesbische stellen net als heteroseksuele kop-
pels kinderen moeten kunnen adopteren. Dit 
komt overeen met landelijke cijfers. 91% van 
de Nederlanders vindt dat lesbische vrouwen 
en homoseksuele mannen hun leven moeten 
kunnen leiden zoals ze dat zelf willen.9 Daar-
naast staat 66% van de Nederlanders positief 
en 8% negatief tegenover lesbische vrouwen, 
homoseksuele mannen en biseksuele vrouwen 
en mannen.10 
 
Lhbt’s in het onderwijs 

Ook de lhbt-acceptatie onder jongeren neemt 
toe, al zijn er weinig Rotterdamse cijfers be-
kend.  
 
Landelijk onderzoek laat zien dat de houding 
van jongvolwassenen (16-25 jaar) ten opzichte 
van lhb’s positiever is geworden sinds 2006.11 
In dat jaar keurde 18% homo- of biseksualiteit 
af. In 2014 was dit percentage gedaald naar 
6%. Daarnaast geeft driekwart van de scholie-
ren (10-18 jaar) aan dat ze vrienden kunnen 

zijn met lhb-jongeren.12 Onder scholieren met 
een migratieachtergrond is dit aandeel kleiner. 
Twee derde van de Surinaams- en Antilliaans-
Nederlandse scholieren zou wel vrienden kun-
nen zijn met lhb-jongeren. Dit geldt voor een 
derde van Marokkaans-Nederlandse en een 
kwart van de Turks-Nederlandse scholieren. 
Homofobie onder 
jongeren heeft vooral 
te maken met het af-
keuren van homosek-
suele intimiteit.13 De 
meeste jongeren 
steunen de gelijke rechten voor lhb’s en hete-
roseksuelen, maar geven aan zoenende of 
hand-in-hand lopende lhb’s niet goed te keu-
ren.  
 
GGD Rotterdam-Rijnmond publiceerde on-
langs cijfers waaruit blijkt dat 68 procent van 
de Rotterdamse jongeren open staat voor een 
vriendschap met een homoseksuele leeftijdge-
noot.14 Dat is fors minder dan het gemiddelde 
bij jongeren in de regio Rijnmond: 78 procent.  
 
RotterdamV, het Rotterdamse kenniscentrum 
voor homo-emancipatie, constateerde in 2013 
dat steeds meer homojongens een beroep 
doen op schoolmaatschappelijk werk. Dit zijn 
vooral jongens met een religieuze of migratie-
achtergrond.15 Het feit dat scholieren de weg 
naar hulpverlening op school weten te vinden 
wordt beschouwd als een positieve ontwikke-
ling. Toch gaan er ook signalen op dat de groep 
13-16 jarige Rotterdamse lhbt’s kwetsbaar zijn, 
omdat ze geen plek hebben waar ze alleen met 
leeftijdsgenoten samenkomen.16 
 
Landelijk onderzoek laat verder zien dat lhb-
werknemers in het onderwijs vaker negatief 
bejegend worden dan heteroseksuele col-
lega’s.17 Over Rotterdam weten we dat in 2015 
69% zegt dat zij er geen problemen mee zou-
den hebben als hun kind les krijgt van een ho-
moseksuele of lesbische leraar.18 8% zou dit ex-
pliciet wel een probleem vinden.  
 
Een groep leerlingen en docenten die hun 
school een veilige plek voor iedereen willen 
maken, kunnen een Gay-Straight Alliance 
(GSA) oprichten. De methodiek van een GSA-

90% van de Rotterdammers 
vindt dat lesbische vrouwen 
en homoseksuele mannen 
hun leven moeten kunnen 
leiden zoals ze dat zelf willen. 

Homofobie onder 
jongeren heeft vooral 
te maken met het af-
keuren van homosek-
suele intimiteit. 
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aanpak wordt landelijk gesubsidieerd. Een on-
derzoek met gegevens gebaseerd op ruim 
8200 leerlingen en 42 scholen laat zien dat 
leerlingen op scholen met een GSA toleranter 
zijn ten opzichte van homoseksualiteit dan 
leerlingen op scholen zonder een GSA.19 Lhb-
leerlingen op scholen met een GSA ervaren de 
schoolcultuur ook vaker als homovriendelijk, 
dan lhb-leerlingen die onderwijs volgen aan 
scholen zonder GSA.  
 

Familieleden en ouders 
Het is duidelijk dat 
de houding tegen-
over homoseksuali-
teit in de naaste 
omgeving minder 
positief is dan de 
houding tegenover 
homoseksualiteit in 
het algemeen. In 
tegenstelling tot de positieve ontwikkeling van 
algemene lhbt-acceptatie, is het aandeel Rot-
terdammers dat toegeeft moeite te hebben 
met een homoseksueel familielid juist toege-
nomen ten opzichte van 2007.20 In dat jaar gaf 
74% aan dat het hen niet uitmaakt als een fa-
milielid homoseksueel zou zijn, tegen 69% in 
2015. Ook heeft slechts 55% er geen moeite 
mee als hun kind een homoseksuele relatie zou 
hebben. 

 

Homoseksuele intimiteit 
Ook homoseksuele intimiteit wordt de laatste 
jaren juist minder geaccepteerd. 60% van de 
Rotterdammers heeft er geen moeite mee om 
twee mannen hand-in-hand te zien lopen.21 

Voor twee hand-in-
hand lopende vrou-
wen is dit 64%. De af-
keur is het minst 
groot bij een hetero-
seksueel koppel dat 
hand-in-hand loopt. 

Daar heeft 69% van de Rotterdammers geen 
moeite mee. Deze tendens komt overeen met 
landelijke ontwikkelingen. 35% van de Neder-
landers vindt het aanstootgevend om een 
mannenstel te zien zoenen en 28% heeft er 
moeite mee als twee mannen hand-in-hand lo-
pen.22  

Homofobie in Nederland en Rotterdam heeft 
dus vooral te maken met homoseksuele intimi-
teit en homoseksualiteit in de nabije omge-
ving. Opvallend is dat gelijke rechten van lhb’s 
en heteroseksuelen wel door een ruime meer-
derheid van de Nederlanders en Rotterdam-
mers wordt gesteund. Dit komt overeen met 
de resultaten van een onderzoek dat RADAR in 
2010 publiceerde. 
Daarin gaven lhb’s in 
Rotterdam aan dat de 
maatschappelijke ac-
ceptatie van homosek-
sualiteit ver achter-
loopt op de juridische 
gelijkwaardigheid van 
lhb’s en heteroseksue-
len.23 
 

 

Wie staat er positief en wie negatief tegen-

over homo- en biseksualiteit? 
De achtergrond van mensen zelf heeft invloed 
op de mate waarin ze homo- en biseksualiteit 
accepteren. Uit landelijk onderzoek blijkt dat 
met name vrouwen, hoger opgeleiden, niet-re-
ligieuzen en mensen jonger dan 70 jaar positief 
zijn over homo- en biseksualiteit.24 Beslist reli-
gieuze mensen, 70+ ouderen en mensen die op 
de ChristenUnie stemmen staan daarentegen 
twee keer zo negatief tegenover homoseksua-
liteit vergeleken met het landelijke gemid-
delde. Uit eerder landelijk onderzoek komt 
naar voren dat ook mensen die op de PVV 
stemmen vaker negatief staan tegenover 
lhbt’s.25 Uit deze studie blijkt ook dat mensen 
die minimaal één keer per week naar een reli-
gieus instituut gaan (bijvoorbeeld kerk, mos-
kee of synagoge), is slechts 42% positief over 
homoseksualiteit, vergeleken met 75% van de 
niet-kerkgangers.26 Op Rotterdams niveau zijn 
er geen studies naar de invloed van religiositeit 
of politieke voorkeur op de mate van lhbt ac-
ceptatie. Wel zijn er initiatieven die dialoog 
over de thema’s religie en seksuele oriëntatie 
bevorderen, zoals het contact tussen de lokale 
afdeling van de ChristenUnie en COC Rotter-
dam.27  
 
Onder jongens zien we dat meer jongens (75%) 
dan meisjes (69%) moeite hebben met homo- 

De houding tegenover 
homoseksualiteit in de 
naaste omgeving is 
minder positief dan de 
houding tegenover ho-
moseksualiteit in het 
algemeen. 

57% van de Rotter-
dammers heeft er 
geen moeite mee om 
twee mannen hand-
in-hand te zien lopen. 

De maatschappe-
lijke acceptatie van 
homoseksualiteit 
loopt achter op de 
juridische gelijk-
waardigheid van 
lhb’s. 
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en biseksualiteit.28 Ook staan niet-religieuze 
jongvolwassenen positiever tegenover lhb’s 
net zoals jongeren die in stedelijke gebieden 
wonen. Daarnaast gaat negativiteit over 
homo- en biseksualiteit gepaard met sociale 
uitsluiting op basis van etniciteit.29 Dat wil zeg-
gen dat jongeren die een minder diverse vrien-
dengroep hebben en daarbij een negatieve op-
vatting hebben over migranten, ook vaak een 
negatieve houding hebben ten opzichte van 
homoseksualiteit.  
 
De acceptatie van homoseksualiteit ligt lager 
onder Nederlanders met een migratieachter-
grond. Zo vindt 50% van de Turkse-Nederlan-
ders en Marokkaanse-Nederlanders homosek-
sualiteit verkeerd.30 De acceptatie van homo-
seksualiteit is onder Surinaamse-Nederlanders 
en Antilliaanse-Nederlanders wat hoger, maar 
lager dan onder de Nederlanders zonder mi-
gratieachtergrond. Dit geldt ook voor Rotter-
dam: in deze stad ligt de acceptatie van homo-
seksualiteit eveneens lager onder groepen met 
een migratieachtergrond.31 De acceptatie ligt 
binnen deze groep hoger onder Surinaams-, 
Antilliaans- en Kaapverdiaans-Nederlandse 
Rotterdammers en het laagst onder Turks- en 
Marokkaans-Nederlandse Rotterdammers.  
 
Biseksualiteit kan niet alleen door heterosek-
suelen en cisgender personen worden afge-
keurd, maar ook door lesbische vrouwen en 
homoseksuele mannen. Meer dan 12% van de 
lesbische vrouwen en homoseksuele mannen 
die deelnamen aan een Amsterdams onder-
zoek vinden biseksualiteit geen authentieke 
seksuele identiteit, en meer dan 39% wil geen 
relatie met een biseksueel persoon.32 Er zijn 
geen gegevens bekend over de acceptatie van 
biseksualiteit onder Rotterdamse lesbische 
vrouwen en homoseksuele mannen.  
 

Acceptatie van trans* personen 
Er zijn geen cijfers bekend over de acceptatie 
van trans* personen door Rotterdammers, 

maar in Nederland als 
geheel is de acceptatie 
erg laag. Slechts 43% van 
de Nederlanders is posi-
tief over transgender en 

11% is expliciet negatief hierover.33 
 
Veel Nederlanders hebben er moeite mee 
wanneer het niet duidelijk is tot welke gender 
iemand behoort. Ruim 53% vindt het belangrijk 
om bij de eerste ontmoeting te weten of ie-
mand man of vrouw is, en als dit niet helder is 
dan gaat 18% liever niet met deze persoon om. 
Hoewel een ruime meerderheid van de Neder-
landers een geslachtsaanpassende operatie 
ondersteunt, vindt 37% dat de trans* personen 
zelf de kosten hiervoor moeten betalen.  
 
Ook transfobie onder 
jongeren hangt 
vooral samen met 
genderambivalentie: 
wanneer het niet dui-
delijk is wat iemands 
gender is, treedt er 
een aanzienlijke mate 
van ongemak en afkeuring op onder jongvol-
wassenen.34 Zo geeft 59% aan het belangrijk te 
vinden om bij de eerste ontmoeting te weten 
of iemand een man of een vrouw is. Toch zegt 
80% van de jongvolwassenen een vriendschap 
niet te verbreken als een trans* vriend in tran-
sitie gaat. Ook vindt 60% een geslachtsaanpas-
sende operatie een goed idee, maar de helft 
geeft aan dat trans* personen dan wel zelf de 
kosten hiervoor moeten betalen. Net zoals bij 
volwassenen, lijkt de psychische en medische 
noodzaak van geslachtsaanpassende operaties 
minder goed ingezien te worden.  
 
Transgender-zijn wordt 
in Nederland minder ge-
accepteerd dan homo- 
en biseksualiteit. Perso-
nen die beslist religieus 
zijn, lager opgeleid, 70+ 
ouderen en stemmers 
op de ChristenUnie/CDA/PVV zijn relatief ne-
gatief.35 Daarnaast is er een opvallend verschil 
tussen meisjes en jongens: 79% van de meisjes 
staat positief tegenover trans* personen, te-
genover slechts 26% van de jongens.36 
 
Homofobie en transfobie komen dus in ver-
schillende mate voor in Nederland en Rotter-
dam, en dit hangt onder andere samen met 

In Rotterdam ligt 
de acceptatie van 
homoseksualiteit 
lager onder groe-
pen met een mi-

gratieachtergrond. 

Acceptatie van 
trans* personen 
in Nederland is 
laag: slechts 43% 
is positief over 
transgenders. 

79% van de meis-
jes staat positief 
tegenover trans* 
personen, tegen 
slechts 26% van 
de jongens. 
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elementen zoals woongebied, opleidingsni-
veau, diversiteit van iemands sociale kring, re-
ligie en migratieachtergrond.  
 

Rotterdams beleid gericht op sociale accep-

tatie 
Binnen zijn lhbt-emancipatiebeleid zet Rotter-
dam voornamelijk in op het vergroten van de 
sociale acceptatie van homo- en biseksualiteit 
en genderdiversiteit, met name onder jonge-
ren en mensen met een religieuze en migratie-
achtergrond. Dit komt overeen met het lande-
lijke lhbt-emancipatiebeleid, waarin ook bij-

zondere aandacht is 
voor religieuze en bi-
culturele lhbt’s. In 
Rotterdam gebeurt 
dit door te investeren 
in voorlichting op 

scholen, en door taboeonderwerpen zoals sek-
sualiteit bespreekbaar te maken in bijvoor-
beeld de Integratie Tour. Het is duidelijk dat 
het college van B en W hiermee het probleem 
van homofobie en transfobie in religieuze krin-
gen en onder migrantengroepen wil aanpak-
ken. Het risico bestaat dat eenzijdig naar deze 
elementen wordt gekeken waardoor minder 
toegespitst beleid wordt gemaakt om andere 
factoren aan te pakken of om de aangetoonde 
homo- en transfobie onder de hele bevolking 
te bestrijden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Biculturele lhbt’s 
Het bevorderen van sociale acceptatie met 
name onder groepen met een religieuze- en 
migratieachtergrond staat centraal in het Rot-
terdamse lhbt-emancipatiebeleid. We beste-
den daarom aandacht aan een aantal onder-
werpen die specifiek van belang zijn voor bicul-
turele lhbt’s: het idee van uit de kast komen, 
dubbele discriminatie en het belang van zelfor-
ganisaties en rolmodellen. Deze worden hier-
onder kort besproken.  
 

Terminologie 
De woorden die gebruikt worden om te praten 
over seksuele oriëntatie en genderidentiteit 
zijn sterk cultureel geladen.37 Lesbisch, homo-
seksueel, biseksueel en transgender zijn bij uit-
stek termen die in het Westen worden ge-
bruikt. Dit betekent dat het voor mensen met 
een migratieachtergrond in Nederland niet per 
se de meest vanzelfsprekende woorden zijn 
om uitdrukking te geven aan hun gevoelens, 
verlangens en activiteiten. Het feit dat ‘de’ 
lhbt-groep niet zo makkelijk af te bakenen is en 
dat deze woorden sterk cultureel geladen zijn, 
heeft gevolgen voor de manier waarop de Ne-
derlandse samenleving en beleidsmakers hier-
mee om kunnen gaan. Het betekent onder an-
dere dat het idee van emancipatie niet per se 
verbonden hoeft te worden met het idee dat 
(on)vrijheid samenhangt met ‘uit de kast ko-
men’.  
 

Uit de kast komen: ervaren (on)vrijheid 
Het idee van uit de kast komen wordt vaak op-
gevat als de mogelijkheid om eerlijk te kunnen 
zijn over wie je écht bent. Als iemand uit de 
kast kan komen bij familie, vrienden, op school 
of op werk, dan wordt dat gezien als een graad-
meter voor de sociale acceptatie van lhbt’s. 
Het niet uit de kast kunnen komen wordt dus 
vaak gezien als een belemmering van iemands 
vrijheid. Mogelijke belemmeringen voor een 
‘coming out’ worden regelmatig in de context 
van religieuze en biculturele lhbt’s besproken.  
 
Biculturele lhbt’s gaan op verschillende wijze 
om met hun genderidentiteit en seksuele ori-
entatie. Een deel maakt gebruik van zoge-
noemde ‘publieke strategieën’, die gericht zijn 

Emancipatie hoeft 
niet per se verbon-
den te worden met 
het idee van ‘uit de 
kast komen’. 
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op het stimuleren van bewustwording en soci-
ale verandering.38 Dit kan bijvoorbeeld door in 
de zichtbaarheid te treden als rolmodel of als 
voorlichter. Een ander deel kiest voor subtiele 
strategieën, waarbij het eigen leven verbeterd 
wordt zonder veel commotie te veroorzaken. 
Dit kan een manier zijn waarop verschillende 
loyaliteiten naast elkaar kunnen blijven be-
staan: de persoon onderschrijft het belang om 

de familie en culturele 
tradities niet in diskre-
diet te brengen en tege-
lijkertijd wordt er wel 
ergens anders de 
ruimte gevonden om 

uiting te geven aan hun genderidentiteit of 
seksuele oriëntatie. Zo kan het bijvoorbeeld 
dat biculturele personen openlijk lhbt zijn in 
het bijzijn van hun vrienden, maar niet in de 
buurt van hun familie. Deze strategie komt 
overigens ook voor onder lhbt’s zonder migra-
tieachtergrond. 
 
De keuze voor publieke dan wel subtiele stra-
tegieën hangt samen met de waarde die ie-
mand zelf hecht aan de mate van openheid te-
genover verschillende mensen en in verschil-
lende contexten. Van onvrijheid is volgens de 
auteurs van een landelijk onderzoek naar de 
hulpbehoefte onder biculturele en religieuze 
lhbt’s pas sprake zodra de personen hier zelf 
last van ondervinden.39 
 
Dit heeft gevolgen voor het ontwikkelen en uit-
voeren van lhbt-emancipatiebeleid. Zo pleiten 
de auteurs van laatst-
genoemd onderzoek 
ervoor dat hulpverle-
ners zich ervan be-
wust zijn dat vrijheid 
en openheid niet voor 
iedereen hetzelfde 
betekenen. Ook deden onderzoekers van RA-
DAR in 2010 de aanbeveling dat het streven 
naar zichtbaarheid van lhbt’s niet zou moeten 
leiden tot een (impliciete) dwang of plicht voor 
biculturele lhbt’s om zich te ‘outen’ zoals an-
dere lhbt’s dat misschien wel doen.40 Het is be-
langrijk om meer inzicht te krijgen in het per-
spectief van biculturele lhbt’s zelf. Er is echter 

weinig landelijk en geen Rotterdams onder-
zoek hiernaar. Rotterdam Pride doet verder 
wel de aanbeveling om meer onderzoek te 
doen naar de ervaringen van biculturele ou-
ders met lhbt-kinderen in de stad.41 Inzicht in 
wat deze ouders aanbevelen als ondersteuning 
om beter met de situatie om te kunnen gaan, 
kan de emancipatie van biculturele lhbt’s aan-
zienlijk bevorderen.  

 

Biculturele lhbt’s: dubbele discriminatie 
Biculturele lhbt’s kunnen te maken krijgen met 
dubbele discriminatie.42 Zowel op basis van 
hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit, als 
ook op basis van hun migratieachtergrond. 
Deze dubbele vorm van uitsluiting staat hun 
emancipatie als lhbt’s en integratie als Neder-
landers met een migratieachtergrond in de 
weg. Voor biculturele lhbt’s is deze unieke po-
sitie soms extra moeilijk. Wanneer er veel ra-
cisme en discriminatie is ten opzichte van de 
groep waar ze onderdeel van uitmaken, kan 
het lastig zijn om uitdrukking te geven aan hun 
seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Het 
kan voor biculturele lhbt’s dan lijken of ze hun 
culturele achtergrond verraden. Door de maat-
schappelijke context voelen ze de druk om een 
keuze te moeten maken voor één van twee of 
meerdere identiteiten (culturele identiteit ver-
sus seksuele/genderidentiteit).   
 

Biculturele rolmodellen en zelforganisaties 
De unieke positie van biculturele lhbt’s in de 
Nederlandse en Rotterdamse samenleving 
leidt ertoe dat ze soms andere en specifieke 
ondersteuning nodig hebben. Zowel landelijke 
onderzoeken als Rotterdamse organisaties on-
derschrijven dan ook het belang van bicultu-
rele lhbt-rolmodellen en zelforganisaties. Ook 
op nationaal politiek niveau wordt dit onder-
streept. Minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap Bussemaker concludeert in de 
midterm review van haar Emancipatiebeleid 
2013-2016 dat “acties vanuit de gemeenschap 
zelf het meest kansrijk zijn”43 en wil daarom na-
drukkelijk inzetten op lokale, kleinschalige ini-
tiatieven met de inzet van jonge rolmodellen.  
 

Hulpverleners moe-
ten zich ervan be-
wust zijn dat vrijheid 
en openheid niet 
voor iedereen het-
zelfde betekenen. 

Biculturele lhbt’s 
kunnen te maken 
krijgen met dub-
bele discriminatie. 
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In Rotterdam bestaan verschillende initiatie-
ven gericht op bi-
culturele lhbt’s 
waarbij rolmodel-
len aanwezig zijn. 
Dit zijn met name 
projecten voor jon-
geren. Voorbeel-
den zijn Respect2love 010 of The Hang-Out 

010, initiatieven 
die in verschillende 
steden, waaronder 
Rotterdam, bijeen-
komsten organi-
seert waar bicultu-
rele lhbt’s elkaar 
veilig kunnen ont-

moeten en erkenning kunnen vinden. Trans 
United is een soortgelijk initiatief, speciaal ge-
richt op biculturele trans* personen in de stad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Discriminatie 
RADAR en Meldpunt Discriminatie Vlaardingen 
ontvingen in 2015 tien meldingen van discrimi-
natie-incidenten die plaatsvonden in de ge-
meente Rotterdam en gingen over seksuele ge-
richtheid.  In totaal waren er dat jaar 273 dis-
criminatiemeldingen voor de gemeente Rot-
terdam.44 De politie registreert in 2015 in to-
taal 251 discriminatie-incidenten, waarvan 75 
te maken hebben met seksuele gerichtheid. 
Dat is bijna 30% van alle registraties, waarmee 
deze discriminatiegrond op de tweede plek 
komt te staan bij de politie na discriminatie op 
grond van ‘ras’ (148 geregistreerde inciden-
ten).  
 
Daarnaast laten de resultaten van Omnibusen-
quête zien dat 6% van de Rotterdammers die 
zich in 2015 gediscrimineerd voelde, dit in ver-
band brengt met hun homoseksuele gericht-
heid.45 Elk jaar is dit aandeel ongeveer het-
zelfde, in 2014 was het 4% en 2013 3%. De 
lichte toename ten opzichte van 2014 kan het 
gevolg zijn van het toevalskarakter van steek-
proeven. Het is verder niet duidelijk hoeveel 
deelnemers aan deze enquête zich identifice-
ren als lhbt. Het is dus niet af te leiden welk 
aandeel van Rotterdamse lhbt’s zich gediscri-
mineerd voelden in 2015, en op welke gronden 
precies.  
 
De Omnibusenquête vraagt ook naar discrimi-
natie op grond van transseksualiteit. 0% van de 
Rotterdammers die zich gediscrimineerd 
voelde in 2015, dacht dat dit in de afgelopen 
jaren te maken had met hun transseksualiteit. 
Echter, uit landelijk onderzoek weten we dat 
een relatief kleine groep Nederlanders (respec-
tievelijk 0,6% en 0,2% van de Nederlandse 
mannen en vrouwen) aangeeft een ambiva-
lente genderidentiteit te hebben.46 Tegelijker-
tijd is ook bekend dat juist trans*  personen bo-
vengemiddeld vaak slachtoffer zijn van discri-
minatie, uitsluiting en geweld.47 Een verklaring 
voor de 0% kan daarom zijn dat weinig Rotter-
damse trans* personen bereikt worden met 
een steekproefsgewijze enquête. RADAR ont-
vangt in 2015 één melding waarbij een 
trans*persoon is geïntimideerd en afgeperst 
door portiers van een uitgaansgelegenheid in 
Rotterdam.48 De politie-eenheid Rotterdam 

In Rotterdam zijn er ver-
schillende initiatieven 
gericht op biculturele 
lhbt’s waarbij rolmodel-
len aanwezig zijn. 

Na ‘ras’ is seksuele ge-
richtheid de meest voor-
komende discriminatie-
grond onder registraties 
van incidenten bij  poli-
tie voor de gemeente 
Rotterdam.  
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ontvangt in dat jaar ook 1 melding van discri-
minatie door een crossdresser (iemand die zich 
kleedt als de andere sekse).49 Uit landelijk on-
derzoek weten we echter dat in meer dan 84% 
van discriminatiegevallen trans* personen 
geen melding maken bij de politie noch antidis-
criminatiebureaus.50  
 
Verder laat een onderzoek uit 2009 naar de 
veiligheidsbeleving van lhbt’s in de regio’s Rot-
terdam-Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid en Mid-
den- en West-Brabant zien dat 29,5% van de 
deelnemende lhbt’s aan het onderzoek in Rot-

terdam-Rijnmond dis-
criminatie in de woon-
omgeving ervaren.51 
Dit is hoger dan het ge-
middelde van 24,4% 
voor alle bestudeerde 
regio’s.  

 
Uit landelijk onderzoek gepubliceerd in 2014 
weten we dat 42% van de homoseksuele man-
nen en 39% van de lesbische vrouwen zich ge-
discrimineerd voelde in het jaar dat vooraf ging 
aan het onderzoek.52 
 

Op de werkvloer 
Lesbische vrouwen en homoseksuele mannen 
krijgen geregeld te maken met homonegativi-
teit op de werkvloer, wijst landelijk onderzoek 
uit.53 Negatief zijn over homoseksuele mannen 
gebeurt vaak om de eigen mannelijkheid te be-
vestigen. Lesbische vrouwen hebben daaren-
tegen vooral last van het niet serieus genomen 
worden. 13% van de lesbische vrouwen geeft 
dit aan, tegen 0% van de homoseksuele man-
nen. Vrouwen hebben daarnaast ook meer last 
van seksuele opmerkingen en openlijke afkeu-
ring.  
 

Biseksuelen hebben vaker negatieve erva-

ringen op de werkvloer  
De LHBT-monitor 2016 van het SCP wijst uit dat 
biseksuelen vaker dan heteroseksuele, homo-
seksuele en lesbische mensen negatieve erva-
ringen hebben op de arbeidsmarkt.54 Zo blijkt 
dat heteroseksuele werknemers het vaakst 
een vast contract hebben, en biseksuele man-
nelijke en vrouwelijke werknemers het minst.  
 

Ook maken biseksuele mensen het meest con-
flicten en ongewenst gedrag (ongewenste sek-
suele aandacht, intimidatie en pesten) mee op 
de werkvloer. 15% van de heteroseksuele 
werknemers maakt ongewenst gedrag mee 
versus 30% van de biseksuele werknemers, en 
19% van lesbische/homoseksuele werkne-
mers. Biseksuele mensen zijn dan ook het 
minst tevreden met hun werk, hebben meer 
burn-out klachten en met name vrouwelijke bi-
seksuelen verzuimen ook meer. Deze verschil-
len tussen biseksuelen enerzijds en hetero’s, 
homo’s en lesbiennes anderzijds kunnen niet 
verklaard worden door achtergrondkenmer-
ken (zoals opleidingsniveau of leeftijd) noch 
door werksituaties. Het onderstreept dus dat 
biseksuele werknemers vaker in een lastige si-
tuatie verkeren op het werk met negatieve ge-
volgen.  
 

Arbeidsmarktdiscriminatie van trans*  

personen 
Ook trans* personen ondervinden discrimina-
tie en gebrek aan acceptatie op de arbeids-
markt. Tijdens en na het transitieproces onder-
vinden ze de meeste problemen, zowel tijdens 
het solliciteren als op de werkvloer.55 Met 
name transvrouwen die zich niet aan de man-
nelijke genderrol houden zeggen zelden geac-
cepteerd te worden.56 Meer mannelijke dan 
vrouwelijke collega’s staan negatief tegenover 
genderdiversiteit.  
 
Het is lastiger voor 
trans* personen om 
na hun transitie een 
nieuwe baan te vin-
den.57 Daarnaast ge-
ven ze aan dat re-inte-
gratiebureaus vaak te weinig rekening houden 
met de situatie van het transgender-zijn en al-
les wat erbij een transitie komt kijken. Het per-
centage transgenders dat een werkloosheids-, 
bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering 
ontvangt is respectievelijk twee, drie en vier 
keer zo hoog is als onder de algemene be-
roepsbevolking.58 Hoewel trans* personen re-
latief vaker hoger opgeleid zijn, is 21% van hen 
arbeidsongeschikt of werkeloos.59 Iets minder 
dan de helft (43%) van de transgenders zegt 

Rotterdamse lhbt’s 
ervaren meer discri-
minatie dan lhbt’s in 
andere regio’s. 

Het is lastiger voor 
trans* personen om 
na hun transitie een 
nieuwe baan te vin-
den. 
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het moeilijk te vinden om financieel rond te ko-
men. 9% vindt het zeer moeilijk om rond te ko-
men.60 
 
Het Rotterdamse lhbt-emancipatiebeleid richt 
zich niet expliciet op het verbeteren van de ar-
beidspositie van lhbt’s in de stad. Netwerkpart-
ners verbonden aan het Kennisatelier Lhbt-
emancipatie van IDEM Rotterdam hebben in 
mei 2016 benadrukt dat zij het nodig achten 
dat er Rotterdam breed, zowel in relatie tot 
discriminatie, de arbeidsmarkt als daarbuiten, 
meer aandacht komt voor biseksuele en trans* 
Rotterdammers, en voor Rotterdammers met 
een intersekse conditie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

4. Roze ouderen 
De noodzaak om de situatie van roze ouderen, 
oftewel lhbt-ouderen, in de gaten te houden 
wordt door meerdere Rotterdamse maat-
schappelijke organisaties aangegeven zoals 
RotterdamV, Rotterdam Pride, Pluspunt Rot-
terdam (expertisecentrum voor ouderen en 
participatie) en Stichting Humanitas (gericht 
op welzijn en maatschappelijke dienstverle-
ning). Hieronder lichten wij toe welke vraag-
stukken voor deze groep lhbt’s belangrijk zijn. 
 

Roze ouderen in de wijk 
Vaak gaan hulpverleners er onbedoeld vanuit 
dat een cliënt cisgender of heteroseksueel is. 
Dat heeft gevolgen voor de relatie tussen hulp-
verleners en lhbt-ouderen, en voor de effecti-
viteit van de hulpverlening. RotterdamV waar-
schuwt voor de mogelijk negatieve gevolgen 
van het landelijke participatiebeleid en het 
Rotterdamse welzijnsbeleid voor lhbt-ouderen 
in de wijk.61 Namelijk, het kan erg moeilijk zijn 
voor roze ouderen om in een zorggesprek ‘op-
nieuw’ uit de kast te komen. Dit kan samen-
hangen met het feit dat roze ouderen opgroei-
den in een tijd dat seksuele en genderdiversi-
teit minder makkelijk te bespreken was.  
 

Dat in toenemende 
mate een beroep 
wordt gedaan op het 
sociale netwerk van ou-
deren in de vorm van 
mantelzorg, kan nega-

tief uitpakken voor roze ouderen. Roze oude-
ren hebben niet altijd een uitgebreid sociaal 
netwerk, onder andere omdat ze minder vaak 
kinderen hebben dan heteroseksuele ouderen. 
Ze kunnen dus ook minder makkelijk een be-
roep doen op jongere familieleden als mantel-
zorgers. Daarmee worden roze ouderen nog 
meer afhankelijk van de (wijk-)hulpverlener. 
RotterdamV benadrukt dan ook in haar evalu-
atie van het beleidsstuk Nieuw Rotterdams 
welzijn 2016-201962 dat de gemeente ervoor 
moeten zorgen dat wijkdienstverleners over 
meer expertise beschikken op het gebied van 
seksuele oriëntatie en genderdiversiteit.63 
 
 

 

Het toenemende 
beroep op mantel-
zorg kan negatief 
uitpakken voor 
roze ouderen. 
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Homovriendelijke woonomgeving 
Naast zorgen om Rotterdamse roze ouderen in 
de wijk, bestaat er behoefte aan een homo-
vriendelijke woonomgeving voor roze oude-
ren. Pluspunt Rotterdam signaleert dat de 
woonsituatie van sommige roze ouderen in de 
stad zorgwekkend is.64 
Deze ouderen krijgen na-
melijk te maken met uit-
sluiting en discriminatie 
in het zorgcentrum of 
flatgebouw waarin ze 
wonen.  
 
De resultaten van een onderzoek dat Rotter-
damV deed onder Rotterdamse roze ouderen 
in 2011 bevestigen dit beeld. Deze groep gaf 
aan veel behoefte te hebben aan een homo-
vriendelijke woonomgeving.65 Dit kan bijvoor-
beeld in de vorm van een appartementencom-
plex enkel voor roze ouderen, of het kan een 
gemengde woonomgeving zijn waar de andere 
bewoners en het personeel homovriendelijk 
zijn. Stichting Humanitas is de initiatiefnemer 
van de zogeheten Roze Salons, bijeenkomsten 
voor roze ouderen. In de stad is er behoefte 
aan de nadrukkelijke betrokkenheid van meer 
zorginstellingen bij de leef- en woonsituatie 
van Rotterdamse roze ouderen.66  Ook is het 
nodig is om vooroordelen onder hetero oude-
ren tegen te aan.67 Hiermee kan discriminatie 
van roze ouderen worden bestreden.  
 
In het huidige lhbt-emancipatiebeleid richt de 
gemeente Rotterdam zich voornamelijk op jon-
geren en groepen met een migratie- en reli-
gieuze achtergrond. Er wordt dus geen expli-
ciete aandacht besteed aan de situatie van 
roze ouderen in de wijk of aan het bevorderen 
van sociale acceptatie onder heteroseksuele 
en cisgender ouderen.  
 
De gemeente faciliteert wel de activiteiten van 
verschillende lhbt organisaties in Rotterdam 
die zich met roze ouderen bezig houden. Voor-

beelden zijn Rot-
terdamV en 
Stichting Huma-
nitas, die de roze 
salons organise-

ren waarbij Rotterdamse roze en niet-roze ou-
deren in een veilige omgeving en op laagdrem-
pelige wijze samen kunnen komen.   

Roze ouderen 
krijgen te maken 
met uitsluiting in 
zorgcentrum of 
flatgebouw. 

In de roze salons kunnen 
roze en niet-roze ouderen 
in een veilige omgeving en 
op laagdrempelige wijze 
samen komen. 
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5. Geweld 
Lhbt-personen hebben te maken met speci-
fieke vormen van geweld en onveiligheid. In de 
openbare ruimte, op school en in relaties kun-
nen lhbt’s extra kwetsbaar zijn. Lhbt-emanci-
patie beleid richt zich naast de sociale accepta-
tie vaak ook op het voorkomen van geweld. 
Hieronder gaan we in op de verschillende vor-
men van geweld die daarbij van belang zijn. 
 

Veiligheid en geweld  
Lesbische vrouwen en homoseksuele mannen 
voelen zich in het algemeen onveiliger dan he-

teroseksuele perso-
nen. De landelijke Vei-
ligheidsmonitor uit 
2014 wijst uit dat 22% 
van de homoseksuele 
mannen zich wel eens 
onveilig voelt in de ei-

gen buurt en 23% is slachtoffer geweest van 
criminaliteit.68 Dit geldt slechts voor 13% en 
20% van heteroseksuele mannen. Biseksuele 
mannen zijn daarentegen niet veel vaker 
slachtoffer van criminaliteit dan heteroseksu-
ele mannen, maar voelen zich wel vaker onvei-
lig in hun eigen buurt.  
 
Deze monitor laat geen aanzienlijke verschillen 
zien tussen homoseksuele mannen en lesbi-
sche vrouwen met betrekking tot veiligheids-
beleving. We weten echter wel dat vrouwen 
zich vaker dan mannen onveilig voelen op 
straat en in de eigen buurt. Ook zijn ze vaker 
slachtoffer van seksuele intimidatie. In Rotter-
dam voelt 38% van de vrouwen zich soms tot 
vaak onveilig, tegen 26% van de mannen.69 
Vrouwen voelen zich vaker onveilig in hun ei-
gen buurt dan mannen (30% tegen 20%). 
Slechts een derde van de lhb’s doet aangifte of 
melding bij de politie als zij slachtoffer zijn van 
fysiek geweld.70 
 
Biseksuele mensen maken vaker dan hetero- 
en homoseksuele mensen onveilige situaties  
mee in hun privésfeer.71 Vaker worden zij ge-
confronteerd met respectloos gedrag van be-
kenden en voelen zich thuis onveiliger.  
 

Transgender volwassenen zijn vaak slachtoffer 
van pesterijen, negatieve benaderingen en ge-
weld in de openbare ruimte. De resultaten van 
een enquête van het Transgender Netwerk Ne-
derland laten zien dat een derde dagelijks 
wordt beledigd vanwege het transgender-zijn 
en dat meer dan 40% een gewelddadig inci-
dent heeft meegemaakt.72 Meer dan de helft 
(54%) heeft dit allebei meegemaakt. Maar 
liefst 87% geeft aan geen officiële melding 
hiervan te maken.  
 
Lhbt’s in Rotterdam-Rijnmond zijn negatiever 
over hun veiligheidsbeleving dan de lhbt’s in de 
andere regio’s. Dat blijkt uit een onderzoek uit 
2009 naar de veiligheidsbeleving van lhbt’s in 
de regio’s Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland-
Zuid en Midden- en West-Brabant laat zien.73 
14% van de deelnemende lhbt’s uit Rotterdam-
Rijnmond zegt dat de straten in hun woonom-
geving onveilig zijn. 
 
De landelijke Gay-Straight Alliance (GSA) heeft 
één alliantie ‘Natuurlijk Samen’ die specifiek 
bezig is met het verbeteren van veiligheid in de 
wijk. In Rotterdam heeft deze alliantie geleid 
tot gesprekken met ambtenaren verantwoor-
delijk voor het Rotterdamse emancipatie- en 
veiligheidsbeleid.74 Daarnaast beveelt de GSA 
Natuurlijk Samen aan dat elke gebiedscommis-
sie specifiek beleid voert met betrekking tot de 
veiligheid van lhbt’s in het gebied.  
 

Veiligheid op school 
Lesbische meisjes en homoseksuele jongens 
voelen zich minder veilig op school dan hetero-
seksuele leerlingen. Hun veiligheidsscores zijn 
respectievelijk 82 en 88 tegen 94 van andere 
jongens en meisjes op school, zo laat een lan-
delijk onderzoek naar de sociale veiligheid in 
en op scholen zien.75 Het percentage lesbische, 
homoseksuele en 
biseksuele leer-
lingen dat wekelijks 
tot dagelijks wordt 
gepest is vier keer 
hoger in vergelij-
king tot heteroleer-
lingen.76 Met name 
jongens die als ‘vrouwelijk’ worden gezien, 
worden negatief benaderd.  

Lesbische vrouwen 
en homoseksuele 
mannen voelen zich 
in het algemeen on-
veiliger dan hetero-
seksuele personen. 

Het percentage lesbi-
sche, homoseksuele en 
biseksuele leerlingen dat 
wekelijks tot dagelijks 
wordt gepest is vier keer 
hoger in vergelijking tot 
heteroleerlingen. 
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De veiligheidsscore van transgender-leerlingen 
is nog lager: 78. Het blijkt dan ook dat 40% van 
transgender jongeren slachtoffer is van verbaal 
geweld op school, nog eens 40% van seksueel 
geweld, 30% van materieel of lichamelijk ge-
weld en 26% van pesten. Lesbische en homo-
seksuele leerlingen worden ook slachtoffer van 
verbaal, seksueel en materieel of lichamelijk 
geweld op school, maar in mindere mate.  
 
Het Rotterdamse lhbt-emancipatiebeleid is er 
sterk op gericht om de mate van sociale accep-
tatie onder jongeren te vergroten. Dit gebeurt 
onder andere door te investeren in voorlich-
tingscampagnes op scholen.  
 

Seksueel geweld 
Grensoverschrijdend seksueel gedrag en sek-
sueel geweld komt onder lhb’s regelmatig 
voor. Dat komt naar voren uit landelijk onder-
zoek. Er zijn geen gegevens bekend over seksu-
eel geweld tegen Rotterdamse lhbt’s.  
 
75% van de biseksuele vrouwen en 66% van de 
lesbische vrouwen die deelnamen aan een on-
derzoek van Rutgers, landelijk kenniscentrum 
seksualiteit, is slachtoffer geweest van onge-
wenste aanrakingen of opmerkingen.77 Een 

kwart tot een derde van 
deze vrouwen is slacht-
offer geweest van sek-
sueel geweld. Net zoals 
bij andere bekende ge-
gevens over seksueel 
geweld tegen vrouwen, 

is ook bij biseksuele en lesbische vrouwen de 
dader vaak een mannelijke (ex)partner of een 
bekende. Seksueel geweld komt ook voor on-
der homo- en biseksuele mannen.78 14% van 
de deelnemende homo- en biseksuele mannen 
aan het Rutgers onderzoek heeft dit meege-
maakt. Daarnaast heeft de helft tot een derde 
van de mannen te maken gehad met onge-
wenste aanrakingen of opmerkingen.  
 
Een aanzienlijk percentage van deelnemende 
trans* personen aan het onderzoek is slachtof-
fer geworden van seksueel geweld of grens-
overschrijdend gedrag.79 79% van de deelne-
mende transvrouwen aan dit onderzoek en 

60% van de transmannen heeft te maken ge-
had met ongewenste aanrakingen of opmer-
kingen. Een vijfde van de transvrouwen is 
slachtoffer geworden van seksueel geweld. Dit 
geldt voor een derde van de transmannen. Ver-
der laat dit onderzoek zien dat trans* personen 
en homo- en biseksuele mannen die als kind 
‘meisjesachtig’ waren, vaker slachtoffer zijn 
geweest van seksueel geweld.80 Het valt op dat 
het aantal slachtoffers van grensoverschrij-
dend gedrag en seksueel geweld samenhangt 
met een vrouwelijke genderidentiteit. De per-
centages zijn ten slotte duidelijk hoger onder 
biseksuele, lesbische en transvrouwen.  
 
Huiselijk geweld 
Huiselijk geweld komt ook voor bij lhbt’s. Dit 
soort geweld vindt plaats in de privésfeer, 
waarbij de dader een familielid of partner is 
van het slachtoffer. Partnergeweld valt dus on-
der huiselijk geweld, maar ook kindermishan-
deling en geweld tegen ouderen. Huiselijk ge-
weld kan fysiek, emotioneel en seksueel zijn.  
 
Geweld door familieleden of (ex)partners te-
gen lhbt’s kan voorkomen omdat zij de seksu-
ele activiteiten of het transgender-zijn afkeu-
ren, maar ook om andere redenen. Net zoals 
bij heterostellen, komt partnergeweld ook bij 
lhbt-koppels voor.81 De focus van onderzoek en 
beleid ligt vaker op partnergeweld bij hetero-
stellen, waardoor cijfers op landelijk en Rotter-
dams niveau ontbreken. Het eerder genoemde 
onderzoek van Rutgers laat wel zien dat de da-
der van seksueel geweld tegen lesbische en bi-
seksuele vrouwen vaak een mannelijke 
(ex)partner of bekende is.82 
 

Eergerelateerd geweld 
Seksuele oriëntatie en het transgender-zijn kan 
aanleiding geven tot 
eergerelateerd ge-
weld tegen bicultu-
rele lhbt’s. Er is geen 
onderzoek naar ge-
daan, maar lokale or-
ganisaties voor bicul-
turele lhbt’s in Amsterdam signaleren dat dit 
gebeurt.83 Rotterdamse gegevens hierover zijn 
niet beschikbaar. 
 

Een kwart tot een 
derde van biseksu-
ele en lesbische 
vrouwen is slacht-
offer geweest van 
seksueel geweld. 

Seksuele oriëntatie 
en het transgender-
zijn kan aanleiding 
geven tot eergerela-
teerd geweld tegen 
biculturele lhbt’s. 
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Voor professionals in de gezondheidszorg, on-
derwijs, kinderopvang, maatschappelijke on-
dersteuning, jeugdzorg en justitie heeft Movi-
sie, het landelijke kennisinstituut op het gebied 
van sociale vraagstukken, in juni 2016 een 
factsheet uitgebracht.84  Dit document helpt 
om vormen van eergerelateerd geweld te sig-
naleren en geeft handvatten over hoe te han-
delen bij vermoedens van eergerelateerd ge-
weld. 

 

Rotterdams beleid 
Geweld tegen lhbt’s is geen expliciet onderdeel 
van het gemeentelijk beleid tegen seksueel en 
huiselijk geweld, terwijl landelijke cijfers laten 
zien dat dit veelvuldig voorkomt onder lhbt’s. 
Er zijn geen redenen om aan te nemen dat Rot-
terdam in positieve zin afwijkt van deze alge-
mene ontwikkelingen.  
 
De stad heeft wel een speciaal Centrum voor 
Seksueel Geweld, en ook een Centrum voor 
Huiselijk Geweld. Medewerkers van instanties 
die zich bezighouden met huiselijk geweld zit-
ten hier op één plek, zodat er effectiever ge-
handeld kan worden en het slachtoffer in 
plaats van de dader centraal staat. Ook is de 
gemeente van plan straatintimidatie in kaart te 
brengen om vervolgens een plan van aanpak 
op te stellen. Daarbij wordt specifiek gelet op 
agressiviteit en seksuele opmerkingen. Het is 
niet duidelijk of hierbij ook aandacht is voor 
grensoverschrijdend seksueel gedrag en seksu-
eel geweld tegen lhbt’s in de openbare ruimte.  
 
In de Rotterdamse bestrijding van huiselijk ge-
weld neemt het tegengaan van eergerelateerd 
geweld en de ondersteuning van slachtoffers 

een speciale plek in. 
Net zoals op lande-
lijk niveau wordt 
eergerelateerd ge-
weld vaak in ver-
band gebracht met 
vrouwen waarvan 
impliciet wordt ge-

dacht dat zij cisgender en heteroseksueel zijn. 
Dit heeft tot gevolg dat de problemen die met 
dit beleid worden gesignaleerd, met name ge-
identificeerd kunnen worden bij relaties tussen 
cisgender en heteroseksuele personen. Dit 

blijkt onder andere ook uit het Actiepro-
gramma Veilig Thuis 2015-2018, waarin een 
expliciet uitgesproken begrip dat ook bicultu-
rele lhbt’s hier slachtoffer van kunnen worden 
en hoe dat vervolgens bestreden zou moeten 
worden ontbreekt.85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Rotterdamse aan-
pak van eergerela-
teerd geweld is gericht 
op vrouwen waarvan 
impliciet wordt ge-
dacht dat zij cisgender 
en heteroseksueel zijn. 
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6. Lhbt-vluchtelingen 
Als laatste specifieke aandachtspunt voor lhbt-
emancipatie in Rotterdam kan de situatie van 
lhbt-vluchtelingen genoemd worden. In Rot-
terdam zijn per februari 2016 tien lhbt-vluch-
telingen opgevangen door Stichting Humani-
tas.86 Deze mensen ondervonden discriminatie 
en bedreiging vanwege hun seksuele oriëntatie 
of transgender-zijn in de noodopvang voor 
vluchtelingen van het Centraal Orgaan Asiel-
zoekers in Alphen aan de Rijn. De speciale op-
vang voor de lhbt-vluchtelingen wordt gebo-
den in een oud verzorgingshuis in Rotterdam-
Zuid.  
 
De politiek van Rotterdam is verdeeld over 
deze particuliere opvang. Waar een aantal 
PvdA-raadsleden voor 
aparte opvang pleiten, 
zijn burgemeester en 
wethouders erop te-
gen. Zij vinden net als 
het kabinet dat dit een 
verkeerd signaal afgeeft en dat de oplossing in 
het straffen van de daders moet worden ge-
zocht. Particuliere opvang is echter niet verbo-
den, waardoor Humanitas vooralsnog kan 
doorgaan met het verzorgen van de opvang.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lhbti-emancipatie: blik op de  

toekomst 
Voor trans* personen en mensen met een in-
tersekse-conditie is op landelijk niveau in toe-
nemende mate aandacht. Het registreren van 
sekse of geslacht is vaak verplicht, terwijl dit 
niet per se noodzakelijk is voor de betreffende 
situatie. Het COC heeft in november 2015 
daarom een speciaal meldpunt opgericht om 
problemen rondom sekseregistratie te verza-
melen en inzicht in de situatie te krijgen.87  
 
Daarnaast heeft minister Bussemaker, verant-
woordelijk voor het landelijke emancipatiebe-
leid, de opdracht gegeven tot een speciaal on-
derzoek naar de praktische hindernissen die 
mensen ervaren in hun dagelijkse leven van-
wege het binaire man/vrouw denken.88 Zij wil 
daarmee praktische handvatten formuleren 
voor bedrijven en overheidsinstellingen om 
deze obstakels zoveel mogelijk weg te nemen. 
De resultaten van dit onderzoek zijn nog niet 
dbekend gemaakt.  
 
Ook hebben D66, PvdA en GroenLinks hebben 
een initiatiefwet ingediend om deze mensen 
ook te beschermen tegen discriminatie onder 
de Algemene wet gelijke behandeling.   
  
In Rotterdam heeft de gemeenteraadsfractie 
van GroenLinks in juli vragen gesteld aan het 
college van B en W over de mogelijkheid om 
niet-wettelijke vereiste sekseaanduiding op 
gemeentelijke formulieren achterwege te la-
ten, en om in kaart te brengen wanneer ge-
meentelijke dienstverlening onnodig vraagt 
om informatie over iemands’ gender. Het ant-
woord van het college hierop wordt nog ver-
wacht.  
 
 
 
 
 

 

 

 

De Rotterdamse po-
litiek is verdeeld over 
de particuliere op-
vang van lhbt-vluch-
telingen. 
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