
Anti Discriminatie Bureau Zeeland (ADB Zeeland) is het bureau voor gelijke 
behandeling en tegen discriminatie in de provincie Zeeland. In 2019 is voor het eerst 
onderzoek gedaan naar het welbevinden van de Zeeuwse LHBTI+ gemeenschap.  
De enquête is afgenomen in de periode februari – april 2019 en voornamelijk uitgezet 
via sociale media kanalen.

Welbevinden 
Zeeuwse LHBTI+ 
gemeenschap

adbzeeland.nl

Vragen over deze factsheet? Neem contact op met ADB Zeeland via info@adbzeeland.nl.
Deze factsheet is tot stand gekomen in samenwerking met Artikel 1 Midden-Nederland en 
Leanne Gaalswijk, studente Gender en Diversiteit, Universiteit Gent.

Horeca & amusement

Heeft u tijdens het uitgaan of in een open- 
bare plaats wel eens te maken gekregen  
met een negatieve reactie omwille van  
uw genderidentiteit/geaardheid? 

Hoe zag deze negatieve reactie eruit? 

Wat was de locatie van 
de negatieve reactie? *

JA 59 (29,8%)

NEE 139 (70,2%)

* Er waren meerdere antwoorden mogelijk

* Er waren meerdere antwoorden mogelijk

41

29 

22

7

Op straat

In een café / restaurant

In een discotheek

In een bioscoop/theater

Verbaal geweld (schelden, 
beledigen, vervelende 
opmerkingen) 

49 12

Negeren / 
buitengesloten 
worden 

8

Dreigen (met 
fysiek geweld)

5

Anders

Stigmatiseren / 
stereotyperen

30

Fysiek geweld

8

Hardnekkig/expres gebruik  
maken van verkeerde  
persoonlijk voornaamwoorden

5

Gezondheid

Bent u open naar uw huisarts 
over uw genderidentiteit/
geaardheid?

Welke negatieve invloed heeft uw genderidentiteit/geaardheid gehad op uw gezondheid?

Heeft uw genderidentiteit/
geaardheid wel eens negatieve 
invloed gehad op uw fysieke of 
mentale gezondheid?

NIET AAN DE ORDE GEKOMEN

NEE

NEE

JA

JA

19
64

96

115

102

(9,6%)

(32,3%)

(48,5%)

(58,1%)

(51,5%)

Onzekerheid
(84,3%)

Somberheid
(58,8%)

Angst
(57,8%)

Depressie
(57,8%)

Stress
(48,0%)

Apathie
(42,2%)

Suïcidale gedachten
(31,4%)

Slaapproblemen
(31,4%)

Lichamelijke problemen
(12,7%)

Overspannenheid
(11,8%)

Agressiviteit
(9,8%)

Anders
(2,0%)

86

49

13

60

43

12

59

32

10

59

32

2



Aantal

Geaardheid / genderidentiteit

Religieuze achtergrond

Leeftijd
<20 jaar

20-39 jaar

40-64 jaar

65+ jaar

67 (33,8%)

89 (44,9%)

37 (18,7%)

5 (2,5%)

Christelijk

66 
(33,3%)

respondenten

Islamitisch

3 
(1,5%)

Joods

2 
(1,0%)

Geen

118 
(59,6%)

Zeg ik niet

2 
(1,0%)

Anders

7
(3,5%)

Gemeenten

198

Middelburg

Vlissingen
Borsele

Goes
Kapelle

Reimerswaal

Schouwen-Duiveland

Noord-Beveland
Tholen

Veere

Sluis
Terneuzen

Hulst

9

7
35

6

3

4

14

24

2
10

9

46

29

Heteroseksueel

Aseksueel

Panseksueel 

Overig 
queer, skolioseksueel, polyseksueel of geen hokje

Transgender

Genderqueer
bv. agender, bigender, genderfluïde, non-binair

Lesbisch

Homoseksueel

Biseksueel 

5
7

12

6

12
14
46
52
70

~

Bent u op uw werk of opleiding  
open over uw genderidentiteit/
geaardheid?

Hoe zag deze negatieve reactie eruit?*

Heeft u op uw werk of opleiding te maken  
gekregen met een negatieve reactie van- 
wege uw genderidentiteit/geaardheid? 

respondenten hebben een 
baan of volgen een opleiding167

Ja

Nee

123 (73,7 %)

44 (26,3 %)

Ja

Nee

56 (33,5%)

111 (66,5%) 

Naast bovenstaande reacties kregen respondenten ook te maken met dreigen, omstreden behandeling, beschadigen van eigendommen of een andere vorm van een negatieve 
reactie. * Er waren meerdere antwoorden mogelijk

Verbaal geweld  
(schelden, beledigen,  
vervelende opmerkingen)

41

Stigmatiseren / 
stereotyperen

37

Hardnekkig/expres  
gebruik maken van  
verkeerde persoonlijk 
voornaamwoorden 

10

Negeren / 
buitengesloten 
worden 

26

Fysiek geweld

5

Zijn uw ouder(s)/
verzorger(s) 
bekend met uw 
genderidentiteit/
geaardheid? 

Bent u bij uw 
sportvereniging 
of sportschool 
open over uw 
genderidentiteit/
geaardheid? 

Heeft u te maken gekregen  
met een negatieve reactie  
van uw ouder(s)/verzorger(s)  
omwille van uw gender- 
identiteit/geaardheid?

34 
(66,7%)

17 
  (33,3%)

respondenten wonen bij 
hun ouders/verzorgers

respondenten komen  
regelmatig bij een sport-
vereniging of sportschool78 79

Negatieve reacties als: negeren, 
stigmatiseren / stereotyperen, 

verbaal geweld en dreigen. 

51 
(65,4%)

45 
(57,0%)

27 
(34,6%)

34 
(43,0%)

Ja

Nee

Ja

Nee

Heeft u bij uw sportvereniging of sportschool wel eens te 
maken gekregen met een negatieve reactie omwille van  
uw genderidentiteit/geaardheid? 

JA
9 (11,4%)JA

NEE

70 (88,6%)NEE

*  Respondenten kunnen zich met meer dan één van de 
bovenstaande termen identificeren.

Respondenten Veiligheid

Thuissituatie Sport

Werk/opleiding

Heeft u over het algemeen 
een gevoel van veiligheid in 
uw eigen dorp/stad? 

Kunt u open zijn over 
uw genderidentiteit/
geaardheid in uw eigen 
dorp of stad? 

Kunt u veilig hand in 
hand over straat lopen 
met uw partner in uw 
eigen dorp of stad? 

Heeft u op straat wel eens 
te maken gekregen met een 
negatieve reactie vanwege uw 
genderidentiteit/geaardheid? 

Ja Ja, maar wij komen over als een cisgender/heterokoppel Nee Nvt

170 
(85,9%)

28 
(14,1%)

146 
(73,7%)

52 
(26,3%) 37 

(18,7%)

67 
(33,8%)

20 
(10,1%)

74 
(37,4%) 135 

(68,2%)

63 
(31,8%)

Hoe zag deze negatieve reactie eruit? 

Verbaal geweld 

53 16

Achtervolgen 

9

Fysiek geweldStigmatiseren / 
stereotyperen

27

Dreigen (met 
fysiek geweld)

10

Anders

6

* Er waren meerdere antwoorden mogelijk


