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Helmonders over seksuele geaardheid
    
De Helmondse bevolking heeft gemiddeld een positieve opstelling ten 
opzichte van de LHTB-groep. De meeste inwoners vinden dat deze mensen 
hun eigen leven moeten kunnen leiden en dat ze met iemand van hun eigen 
geslacht moeten kunnen trouwen als ze dat willen. 
De inwoners denken, dat homoseksualiteit in eigen huis en in familie- en 
vriendenkring door de meesten geaccepteerd wordt. Over de acceptatie in de 
Helmondse en Nederlandse samenleving is men iets minder positief dan over 
de mensen in de directe relatiefsfeer, maar op een schaal van 1 tot 10 gaat 
het cijfer toch meer richting 10 dan 1.

Het aantal klachten, 2 in 2015, dat bij de LEV-groep Helmond binnenkomt is 
vergelijkbaar met 2013 en 2014. Alleen in 2012 lag dit aantal echt hoger. 
Een vergelijking met cijfers uit een soortgelijk onderzoek van 2012 laat zien, 
dat men in Helmond anno 2015 gemiddeld positiever staat tegenover de 
homoseksuelen, lesbiennes, transgenders en biseksuelen dan 3 jaar geleden 
en ook de mening hoe deze geaardheid in de directe en grotere Nederlandse 
samenleving wordt geaccepteerd heeft een positiever beeld opgeleverd.
In hoeverre de gemiddeld positievere mening het directe gevolg is van het 
beleid is moeilijk aan te geven, omdat ook externe factoren een rol kunnen 
spelen. 

Informatie van Onderzoek en Statistiek

Beleidskader
Het college heeft in 2012 in 
het kader van de meerjaren-
aanpak vergroting van 
veiligheid en acceptatie van 
LHBT’s (lesbiennes, homo’s, 
biseksuele en transgenders) 
tot een aantal maatregelen 
besloten waaronder een 
project van de GGD-
Zuidoost-Brabant. Destijds is 
op verzoek van de beleidsaf-
deling en met goedkeuring 
van het college van B&W een 
onderzoek uitgevoerd naar de 
mate van acceptatie van de 
LHBT’s door de Helmondse 
bevolking. Dit werd gezien als 
een 0-meting. Tevens is de 
afspraak gemaakt om na 3 
jaren een nieuwe peiling te 
houden met als doel de 
effectmeting van de uitge-
voerde maatregelen. 
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Ik heb geen problemen met 
mensen die homo of lesbisch zijn

Mensen met een andere geaard-
heid moeten hun eigen leven 
kunnen leiden

Mensen moeten iemand van hun 
eigen geslacht kunnen trouwen 
als zij dat willen
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1. Mening van de Helmondse bevolking over de LHTB’groep

Veruit de meeste Helmonders hebben een positieve mening over de LHTB-groep. 
In 2012 werd deze conclusie al getrokken en het beeld van 2015 is nog wat gunstiger geworden. 
Minder dan 10% heeft problemen met seksuele geaardheid en meer dan 90% is van mening, dat 
mensen – welke geaardheid ook – hun eigen leven moeten kunnen leiden. 

Een relatief klein aandeel van de bevolking, 4% is het niet eens met de stelling ‘mensen moeten 
met iemand van hun eigen geslacht trouwen als zij dat willen’.  Dit percentage was in 2012 7%. 
Jong en oud en mannen en vrouwen denken overwegend hetzelfde over deze zaken. 

Als het opleidingsniveau wordt betrokken bij de uitkomsten, dan blijkt allereerst dat mensen met 
een lage opleiding relatief wat vaker aangeven ‘het niet te weten/geen mening te hebben’. Vervol-
gens blijkt een relatief iets groter aandeel zich niet in de stellingen te kunnen vinden. Met het 
toenemen van het opleidingsniveau  stijgen ook de percentages van mensen die het wel eens zijn 
met de drie hier in beeld gebrachte stellingen over LHTB. 

De verschillen in mening tussen mensen met een lager en een hoger opleidingsniveau zijn nu wat 
groter dan ze in 2012 waren. 

2. Mening inwoners over de mate van acceptatie van  homoseksualiteit door de samenle-
ving

De bevolking is gevraagd aan te geven hoe zij denkt, dat homoseksualiteit in de Nederlandse 
samenleving is geaccepteerd, specifieker: door hun huisgenoten, in hun familie- en vriendenkring 
en in hun eigen woonbuurt en algemener in de Helmondse en Nederlandse samenleving.

* De schaal loopt van 1 (=helemaal NIET geaccepteerd) tot 10 (=helemaal WEL geaccepteerd) 
    De categorie ‘weet niet/geen mening’ is niet in de berekening meegenomen
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Mening Helmondse bevolking naar leeftijd, geslacht en opleidingsniveau over de mate van acceptatie van 
homoseksualiteit in de samenleving* 

 Door  
(eventuele) 

huisgenoten
In de buurt In de 

familie 
In de  

vriendenkring 
In 

Helmond 
In 

Nederland 

LEEFTIJD:    
15-34 jaar 8,7 7,2 8,1 8,4 6,3 6,7 
35-49 jaar 8,9 7,5 7,9 8,4 6,7 6,6 
50-59 jaar 9,0 7,5 8,5 8,5 6,4 6,4 
60 jaar en ouder 7,4 8,7 8,5 7,0 6,6 
Totaal 8,9 7,4 8,3 8,4 6,6 6,6 
GESLACHT:  
Man 8,7 7,4 8,1 8,1 6,6 6,7 
Vrouw 9,1 7,3 8,5 8,7 6,5 6,5 
Totaal 8,9 7,4 8,3 8,4 6,6 6,6
OPLEIDINGSNIVEAU
Laag 8,5 6,8 8,0 7,9 6,7 6,5 
Midden 8,8 7,1 8,1 8,3 6,4 6,4 
Hoog 9,4 8,0 8,8 9,0 6,6 6,8 
Totaal 8,9 7,4 8,3 8,4 6,6 6,6 

% ‘weet niet/ geen mening’  5% 24% 8% 9% 29% 18% 

* 
     

De categorie weet niet/geen mening’ is niet in de berekening meegenomen.
 

** 
   

Groene arcering betekent  een positieve afwijking van 0,5 punt of meer en oranje betekent een negatieve afwijking van 0,5
 

       
of meer

 
van het gemiddelde.

 

*** De cijfers zijn oranje als ze meer dan 0,3
 
lager zijn dan in 2012 en groen als ze meer dan 0,3

 
hoger zijn.

  

Allereerst wordt opgemerkt, dat bij elk aspect een deel van de mensen heeft geantwoord ‘weet 
niet/geen mening’. Dit varieert van 5% waar het gaat over de mening over de huisgenoten tot 29% 
waar het gaat over de mening over de acceptatie in Helmond.  Vanwege de vergelijkbaarheid 
tussen de verschillende groepen is daarom deze categorie in de berekening buiten beschouwing 
gelaten. 
Het beeld van degenen die wel een mening hebben gegeven is niet negatief. Op een schaal van 1 
(=niet geaccepteerd) tot 10 (wel geaccepteerd) levert het scores op, die allemaal meer naar de 
kant van de 10 dan de 1 uitgaan. Zoals verwacht mag worden heeft men de meest positieve 
mening over de eigen huisgenoten en de familie- en vriendenkring met scores die boven de 8,0 
uitkomen.  

De mening over de acceptatie in de eigen buurt ligt daar iets onder, maar de gegeven score van 
7,4 drukt toch ook een redelijk positieve mening uit. 
De Helmondse bevolking denkt relatief wat negatiever over Helmond en Nederland als totaal in 
vergelijking met die van de mensen ‘dichterbij’ . 

De cijfers van 2015 vergelijkend met die van 2012 kan gesteld worden, dat de gemiddelde mening 
van de Helmondse bevolking nu wat positiever is: vijf van de zes scores zijn wat hoger en 1 score 
is gelijk aan die van 2012. 

Mening naar leeftijd, geslacht en opleidingsniveau 
De meningen van de verschillende leeftijdscategorieën lopen niet heel ver uiteen. Die van de 
60-plussers over de acceptatie in Helmond en in de familie is gemiddeld iets positiever dan die van 
de jongere inwoners onder de 35 jaar; voor het overige is er weinig verschil.
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Mensen met een laag opleidingsniveau hebben gemiddeld een wat negatievere mening over de 
acceptatie in de buurt en de vriendenkring dan mensen met een hoog opleidingsniveau. De score 
van de laagopgeleiden over de acceptatie in de buurt is – in tegenstelling tot bijna alle andere 
cijfers - ook lager dan die in 2012, een verschil van 0,4. 

In 2012 kwam eenzelfde beeld over de verschillen in mening van oudere en jongere inwoners en 
van mensen met een lagere cq. hogere opleiding uit de cijfers naar voren. In die zin is de gemid-
delde mening niet sterk gewijzigd. 

Het positievere beeld van 2015 ten opzichte van 2012 komt hier bij de afzonderlijke categorieën 
ook naar voren. Zowel mannen als vrouwen, jongeren als ouderen en mensen met lagere of 
hogere opleidingen: bij allen is de gemiddelde mening nu wat positiever. 

3. De veiligheid van de LHTB’s in de Helmondse samenleving

Binnen de regio Peel bestaat een meldpunt waar mensen klachten kunnen indienen en hier 
worden ook klachten geregistreerd die betrekking hebben op seksuele geaardheid. In Helmond is 
dit meldpunt gevestigd bij de LEV-groep. 
Vrijwel vergelijkbaar met de twee jaar daarvoor kwamen er in 2015 2 klachten binnen. Alleen in 
2012 lag dit aantal met 10 beduidend hoger. 

 
 2012   10
 2013     2
 2014     3
 2015     2

Op 1 na (cijfers 2012-2015) vonden de voorvallen allemaal plaats in Helmond.  Het is vanuit dit 
onderzoek moeilijk een conclusie hieraan te verbinden. De aantallen zijn niet groot, maar niet 
bekend is of dit het gevolg is van het niet kennen van het meldpunt, het niet willen of kunnen 
melden of dat er zich weinig discriminerende voorvallen voordoen. 
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