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1. Inleiding 
In opdracht van de gemeenten Vlissingen, Middelburg en Goes, voert het Anti Discriminatie Bureau 

Zeeland het LHBT-project uit (Anti Discriminatie Bureau Zeeland, 2015). Het Anti Discriminatie 

Bureau Zeeland is een onafhankelijke organisatie die werkt aan het voorkomen en bestrijden van 

discriminatie (sekse, afkomst, leeftijd, handicap, seksuele gerichtheid, etc.). Bij het Anti Discriminatie 

Bureau kun je terecht voor steun en advies bij alle vormen van discriminatie en ongelijke 

behandeling. Ze behandelen individuele klachten, doen onderzoek, organiseren preventieve 

projecten, geven voorlichting en adviseren organisaties en overheden op het gebied van het 

antidiscriminatiebeleid. Binnen het LHBT-project worden diverse interventies ingezet, waarvan het 

oprichten van de LHBT Jongerengroep Zeeland er één van is. De LHBT Jongerengroep Zeeland is een 

enthousiaste groep jongeren die activiteiten organiseren voor en door LHBT-jongeren in Zeeland 

(Anti Discriminatie Bureau Zeeland, 2015). Door het organiseren van activiteiten, worden LHBT-

jongeren bij elkaar gebracht en wordt hen een plek geboden waar zij zichzelf kunnen zijn. Contacten 

met andere jongeren met LHBT gevoelens kunnen jongeren helpen om een betere manier te vinden 

met hun gevoelens om te gaan en deze gevoelens en ervaringen te delen. Het voorkomt dat een 

jongere zich eenzaam en alleen voelt (Keuzenkamp, 2010).   

 

De Jongerengroep bestaat nu ongeveer tweeënhalf jaar. Er worden activiteiten georganiseerd voor 

en door LHBT-jongeren. De leeftijd binnen de Jongerengroep is erg divers, er zijn jongeren tussen de 

veertien en vijfentwintig jaar. Er zijn op dit moment zes jongeren die de activiteiten organiseren met 

hulp van het ABD Zeeland (Anti Discriminatie Bureau Zeeland, 2015). Minimaal één keer per maand 

wordt er een activiteit georganiseerd. De opkomst verschilt per activiteit, wel gaat het veelal om 

dezelfde deelnemers. Hierdoor blijft de groep klein en is er weinig bekendheid. Dit heeft tot gevolg 

dat er weinig nieuwe initiatieven zijn. In de afgelopen periode zijn diverse activiteiten georganiseerd 

die gericht zijn op ontmoeting, zoals een filmmiddag, een jongerenweekend en het jongerencafé. 

Alleen de drempel om naar de activiteiten van de Jongerengroep te komen is blijkbaar toch nog te 

groot. De opkomst blijft nog steeds beperkt waardoor de Jongerengroep klein blijft. Een andere 

reden kan zijn dat de activiteiten misschien niet aansluiten bij de behoeften van de jongeren. Er zijn 

nu ook weinig nieuwe initiatieven doordat het veelal dezelfde deelnemers betreft. Waardoor niet 

wordt gekeken naar de behoeften van andere LHBT-jongeren in Zeeland.   

 

De onderzoeksvraag is als volgt geformuleerd: 

‘‘Op welke manieren kan de LHBT Jongerengroep in Zeeland optimaal ingezet worden?’’  

 

De deelvragen zijn daarop als volgt geformuleerd: 
1. ‘’Welke bekendheid heeft de LHBT Jongerengroep uit Zeeland?’’ 
2. ‘’Welke behoeften hebben de LHBT-jongeren uit Zeeland?’’ 
3. ‘’Welke ervaringen hebben de LHBT-jongeren uit Zeeland?’’ 

 
In dit onderzoeksrapport wordt de literatuur over LHBT-jongeren, de LHBT Jongerengroep, de 
beschermende factoren en de nationale en internationale preventieprogramma’s beschreven in het 
theoretisch kader. Daarna wordt in hoofdstuk drie de gebruikte methode uiteengezet. Vervolgens 
komen de resultaten, discussie, conclusies en de aanbevelingen aan bod. Afsluitend worden de 
referenties en de bijlagen weergegeven. In deze bijlagen zullen de enquêtes, transcripties en de 
taakverdeling weergegeven worden. 
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2. Theoretisch kader 
In het hoofdstuk theoretisch kader wordt een overzicht gegeven van de literatuur over de LHBT-
cultuur. Deze literatuur wordt gebruikt in het opstellen van de enquête en het analyseren van de 
resultaten. In dit hoofdstuk wordt er een toelichting gegeven met betrekking tot de LHBT-jongeren, de 
LHBT Jongerengroep, beschermende factoren en de nationale en internationale preventiemethodes. 
 

2.1 LHBT-jongeren 

Het meest voorkomende patroon binnen de seksuele ontwikkeling van adolescenten is dat van de 

heteroseksualiteit. De persoon voelt zich seksueel aangetrokken tot en vertoont seksueel gedrag dat 

gericht is op het andere sekse. Als een jongere niet heteroseksueel is, kan hij/zij een LHBT-jongere 

worden genoemd (Feldman, 2013). LHBT staat voor Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel en 

Transgender (ADB Zeeland, 2015).  

 

Volgens Alfred Kinsey (1998), onderzoeker op het gebied van seksualiteit, moet seksuele geaardheid 

worden gezien als een continuüm met ‘puur homoseksueel’ aan het ene uiteinde en ‘puur 

heteroseksueel’ aan het andere eind (Kinsey, Pomeroy, & Martin, 1998). Seksuele geaardheid heeft 

betrekking op het object van iemands seksuele belangstelling (Feldman, 2013). Daar tussen in zitten 

mensen die zowel homoseksueel als heteroseksueel gedrag vertonen, ook wel biseksueel gedrag.  

 

Figuur 1 Schaal seksuele geaardheid (Kinsey, Pomeroy, & Martin, 1998). 

Bij nummer nul is er sprake van een ‘pure heteroseksueel’. Nummer drie geeft een persoon aan die 

biseksueel gedrag vertoont. Als iemand biseksueel is, voelt hij/zij zich aangetrokken tot zowel 

mannen als vrouwen (Feldman, 2013). Bij nummer zes is er sprake van ‘puur homoseksueel’ gedrag 

(Kinsey, Pomeroy, & Martin, 1998). Een persoon heeft lesbische/homoseksuele gevoelens als hij/zij 

zich aangetrokken voelt tot leden van zijn/haar eigen sekse (Feldman, 2013). 

 

Jongeren zijn gemiddeld dertien jaar als zij zich bewust worden van hun lesbische, homo- of 

biseksuele voorkeur (Bergen & Lisdonk, 2010). Seksuele geaardheid ontwikkelt zich als gevolg van 

een complex samenspel van genetische factoren, fysiologische factoren en omgevingsfactoren. 

Twintig tot vijfentwintig procent van de jongens en tien procent van de meisjes heeft in zijn jeugd 

minstens één homoseksuele ervaring. Het aantal adolescenten dat homoseksueel wordt ligt echter 

veel lager, vier tot tien procent (Feldman, 2013). 
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Naast seksuele geaardheid is genderidentiteit ook een belangrijk begrip in de seksuele ontwikkeling. 

Genderidentiteit verwijst naar het gender dat iemand psychisch gezien bezit (Feldman, 2013). Rond 

de twee jaar weet een kind dat er twee ‘soorten’ mensen zijn: papa’s en mama’s oftewel mannen en 

vrouwen. Het weet tevens tot welke ‘soort’ het zelf behoort. De overgrote meerderheid van de 

kinderen voelt zich hetzelfde als het biologische geslacht, ook wel toegewezen gender. Soms heeft 

een kind een periode dat het liever van het andere geslacht wil zijn. Het is ook mogelijk dat een kind 

liever van het andere geslacht wil zijn omdat het kenmerken van dat andere geslacht vertoont. 

Meestal gaat dit vanzelf over, maar in een enkel geval zijn deze gevoelens zo sterk consistent 

aanwezig dat er sprake is van genderdysforie. Genderdysforie is een duidelijke incongruentie tussen 

het ervaren en het toegewezen gender. Als iemand genderdysfore gevoelens heeft kan het 

toegewezen gender verandert worden in het ervaren gender, dit wordt gedaan door medicatie en 

operaties. Iemand die deze operaties heeft ondergaan wordt ook wel een transgender genoemd 

(Delfos, 2009). 

 

In Seksuele gezondheid in Nederland 2006 concludeert de onderzoeker dat 0,6 procent van de 

‘vrouwen’ en 0,2 procent van de ‘mannen’ een ambivalente of incongruente genderidentiteit heeft in 

combinatie met onvrede met het eigen lichaam en een wens tot (gedeeltelijke) aanpassing van het 

geboortegeslacht door hormonen en/of operaties (Kuyper, 2012). 

 

2.2 LHBT Jongerengroep 

Op 16 mei 2014 wordt door COC Nederland, Movisie en NJR de website nietalleenanders.nl 

gelanceerd. Op deze website kunnen LHBT-jongeren activiteiten vinden die in hun buurt voor en 

door LHBT-jongeren worden georganiseerd. Ook kunnen LHBT-jongeren op deze website eigen 

activiteiten op de kaart zetten en informatie en tips vinden hoe zelf activiteiten georganiseerd 

kunnen worden (aan de hand van een stappenplan). Zo zorgt de website er voor dat LHBT-jongeren 

zich niet alleen voelen, maar samen zichzelf kunnen zijn. LHBT-jongeren zetten activiteiten op voor 

andere LHBT-jongeren: daar gaat het om bij het project ‘Niet alleen anders’. Het doel is LHBT-

jongeren ondersteunen en stimuleren in het organiseren van meer en betere onderlinge ontmoeting. 

De website nietalleenanders.nl is er helemaal aan gewijd. 

De jongeren die deze activiteiten organiseren zijn zelf vaak wat ouder: tussen de 18 en 25 jaar oud. 

Zij zijn meestal de spil waar de ontmoetingen om draaien. Voorbeelden van activiteiten zijn: samen 

naar de film of naar een feest gaan, zelf een feest organiseren, sporten of een thema-avond 

organiseren. Een ontmoeting kan ook online ontstaan door bijvoorbeeld chatten of informatie 

uitwisselen. Vrijwel alles is mogelijk (COC, 2014). 

 

Zoals eerder aangegeven kunnen LHBT-jongeren via de website nietalleenanders.nl een activiteit 

bekendmaken. Op deze website is een landkaart te vinden, waarop je met een icoontje de plek en 

het type activiteit aangeeft (bijvoorbeeld een bal betekent: sport; een glas betekent: samen iets gaan 

drinken). Wanneer je op het icoontje klikt, krijg je informatie over bijvoorbeeld de leeftijdscategorie, 

over de manier waarop de activiteit is opgezet en over de pr.  

 

Er bestaan al meerdere projecten ván LHBT-jongeren vóór LHBT-jongeren. In Zeeland is sinds kort de 

‘LHBT-jongerengroep Zeeland’ actief, opgezet met hulp van het Anti Discriminatie Bureau. Het is de 

eerste activiteit voor LHBT-jongeren in deze provincie. Deze jongerengroep heeft het initiatief 

genomen een eigen netwerk op te richten. 
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De jongeren krijgen hierbij hulp van het COC, Creatief Vormingsburo Cinereus en het Anti-

Discriminatie Bureau Zeeland. Het doel is om door het organiseren van activiteiten speciaal voor 

LHBT jongeren in Zeeland hen met elkaar in contact te brengen en een plek te bieden waar ze 

zichzelf kunnen zijn. Daarnaast willen ze acceptatie van LHBT-jongeren in Zeeland vergroten, zodat 

heel Zeeland een veilige plek voor hen wordt (Anti Discriminatie Bureau Zeeland, 2015). 

Activiteiten die door hen georganiseerd zijn/worden, zijn onder andere café-avonden, 

kookworkshops en jongerenweekenden, gericht op onderling contact en steun. 

 

Op de website iedereenanders.nl zijn diverse organisaties van jongeren en voor jongeren met homo-, 
bi-, lesbische of transgendergevoelens te vinden. Deze jongeren kunnen deelnemen aan 
verschillende  activiteiten of actief worden bij een organisatie. Hieronder worden de verschillende 
organisaties genoemd en wordt er in het kort weergegeven waar deze organisaties voor staan, wat 
ze doen. 

 COC vereniging: een belangenvereniging van homo’s, lesbische vrouwen, bi’s en 
transgenders.  

 Stichting PANN: is vooral bekend van de laagdrempelige ‘heterovriendelijke homofeesten’. 
Maar de homojongerenorganisatie houdt zich ook via maatschappelijke projecten bezig met 
de emancipatie en integratie van jonge homo’s, lesbiennes en biseksuelen.  

 De Kringen: een Kring is een groep homo’s, lesbische vrouwen of biseksuelen die één keer 
per maand bijeenkomt, meestal bij iemand thuis. Aan de hand van thema’s wordt over van 
alles gepraat, onderwerpen die direct of indirect met homo- of biseksualiteit te maken 
hebben.  

 Christelijk: verschillende verenigingen voor jongeren die christelijk zijn en homo-, lesbische, 
bi- of transgendergevoelens hebben. Voorbeelden hiervan zijn: 
- CHJC: vereniging van christelijke homo’s, lesbiennes en bi’s 
- Contrario: gereformeerde vereniging voor homo’s en lesbiennes 
- Pinq: netwerkorganisatie voor jongeren met interesse in geloof en homoseksualiteit 

 Homosportverenigingen: sportverenigingen speciaal voor mensen met homo-, bi-, lesbische 
of transgevoelens.  

 Moslim: er zijn verschillende ontmoetingsplekken waar jongeren die moslim zijn en homo-, 
lesbische, bi- of transgendergevoelens hebben, graag op afstappen. Meestal zijn dit 
activiteiten van organisaties van en voor mensen met een bi-culturele of multiculturele 
achtergrond.  

 Speciaal voor jongeren: Respect2love is voor lesbische, homo-, bi- en transgenderjongeren 
met een bi-culturele achtergrond. Er komen veel islamitische jongeren. Zij geven informatie 
en advies en organiseren bijeenkomsten in Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Rotterdam en 
Zwolle. 

 Niet speciaal voor jongeren: 
- Haardvuuravond: voor en door Nederlandse lesbische, homo-, bi-, transgendermoslims en 
moslims met een intersekse conditie. De intentie is samenkomen als moslims en 
geïnteresseerden zonder veroordeeld te worden op je gender en geaardheid. Een plek voor 
hen die graag meer en opnieuw over de islam willen leren en samen van gedachte wisselen 
over aspecten van leven en islam. Een plek voor meditatie, bewustzijn, kennisuitwisseling en 
spiritualiteit. 
- Trans United: een platform voor transgenders met een etnische achtergrond. Zij komen 
twee keer per maand bij elkaar.  
- Wereldcafé van Veilige Haven: veilige haven is er voor iedereen met lesbische, homo-, bi- 
en transgendergevoelens in multicultureel Amsterdam. In het wereldcafé van Veilige Haven 
kun je ‘lotgenoten’ leren kennen.  
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Voor de maaltijd van het Wereldcafé bedenkt een van de vrijwillige koks een lekker recept en 
gaat samen met de aanwezigen aan de slag om dat te maken. 
- Secret Garden: een stichting van en voor lesbische, homo-,bi- en transgendermensen met 
een etnisch-culturele achtergrond en sympathisanten, gevestigd in Amsterdam. De stichting 
biedt onder meer thema-avonden, bijeenkomsten en debatten.  
- Prisma groep: een groep van bi-culturele lesbo’s, homo’s, bi’s en transgenders in Utrecht en 
omgeving. Je kan hier terecht als je andere jongens en meiden wilt ontmoeten die een bi-
culturele (Nederlands en een andere culturele achtergrond) achtergrond hebben en lesbisch, 
homo, bi of transgender zijn.  

 

Tot slot is er op de website jongenout.nl alle informatie over de meetings die jongeren zelf 

organiseren op zestien locaties door heel Nederland te vinden. Van Maastricht tot Leeuwarden en 

van Amsterdam tot Bergen op Zoom: op al deze locaties vinden maandelijks gezellige meetings 

plaats. 

 

2.3 Beschermende factoren LHBT-jongeren 

Terwijl LHBT-jongeren in Nederland relatief veel aandacht krijgen vanuit onderzoek en beleid, zijn 

transgenders als doelgroep pas recent meer in de aandacht gekomen. Van LHBT-jongeren weten we 

al langer dat zij door de meeste mensen geaccepteerd worden, maar dat deze acceptatie ook haar 

beperkingen kent (Keuzenkamp, 2010). Vergeleken met volwassenen staan jongeren bovendien 

relatief vaak negatief tegenover homo- en biseksualiteit, wat LHB-jongeren extra kwetsbaar maakt 

(Kerkhof & Luyn, 2010). Recent bleek dat ook transgender-zijn door een aanzienlijk deel van de 

Nederlandse bevolking niet wordt geaccepteerd en dat de meerderheid van de transgenders wel 

eens te maken heeft met negatieve reacties in hun omgeving (Keuzenkamp, 2010). 

 

Lesbische meisjes, homoseksuele jongens en biseksuele jongeren gaan door een ontwikkelingsproces 

waarin zij hun gevoelens voor mensen van hetzelfde geslacht ontdekken, benoemen en in hun leven 

inbedden. Deze mijlpalen brengen hun eigen uitdagingen en informatiebehoefte mee. Ook 

transgenderjongeren gaan door een vergelijkbaar proces. Waar voor LHB-jongeren vooral het 

vertellen aan anderen en het ontmoeten van andere LHB-ers belangrijke mijlpalen zijn, geldt voor 

transgenderjongeren daarnaast dat het nemen van beslissingen over een eventuele transitie en het 

in gang zetten daarvan een belangrijke plek inneemt. Verder geldt dat terwijl LHB-zijn voor LHB-

jongeren vaak uiteindelijk een identiteit is om trots op te zijn, het transgender-zijn voor veel 

transgenderjongeren veel meer een situatie is dan een identiteit. 

 

Lesbische, homo-, bi en transgenderjongeren hebben vaker te maken met stress en spanning dan 

andere jongeren. Ze missen vaak positieve rolmodellen en positieve toekomstscenario’s om deze 

spanning en stress te relativeren. Daarnaast lopen ze meer risico door gebrek aan begeleiding en 

ondersteuning van hun ouders. Onder lesbische, homo- en bi-jongeren komt suïcidaal gedrag vaker 

voor dan onder andere jongeren. LHBT-jongeren lopen hierop meer risico doordat ze zich anders 

voelen, niet voldoen aan de heersende opvattingen over mannelijkheid en vrouwelijkheid, door 

gebrek aan zelfacceptatie, gebrek aan positieve toekomstbeelden, door negatieve reacties op hun 

seksuele voorkeur of genderidentiteit en door non-acceptatie van de familie. Suïcidaal gedrag 

ontstaat vanuit een combinatie van bovengenoemde risicofactoren, in combinatie met de veerkracht 

van mensen (Kerkhof & Luyn, 2010). Het ontstaat ook door de afwezigheid van beschermende 

factoren.  
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Voor LHBT-jongeren zijn dit onder andere accepterende ouders, een LHBT-sociaal netwerk en een 

veilige schoolomgeving, zoals hieronder uiteen zal worden gezet. Deze beschermende factoren 

verbeteren de sociale acceptatie, veiligheid en weerbaarheid van lesbische, homoseksuele, 

biseksuele en transgenderjongeren zodat zij volwaardig kunnen meedoen in de maatschappij. 

Daarnaast wordt de zelfredzaamheid verbeterd waardoor zij hun weg in de maatschappij zelf weten 

te vinden. 

Volgens Kerkhof en Luyn (2010) heeft een hecht netwerk van familieleden, partner, vrienden en 

bekenden een sterke invloed op de mate van participeren. Veel jongeren met homo-, lesbische of bi-

gevoelens durven in eerste instantie niet met hun ouders te praten over hun gevoelens. Ze zijn bang 

dat hun ouders hen afwijzen, een bepaalde richting opsturen of hen afzwijgen. Acceptatie van ouders 

kan helpen de eerder genoemde sociale isolatie en eenzaamheid te verminderen. Daarnaast heeft 

deze acceptatie ook invloed op de zelfacceptatie. Zoals blijkt uit het SCP-rapport ‘Steeds gewoner, 

nooit gewoon’ (Keuzenkamp, 2010) hebben deelnemers, die op hun gemak zijn om in hun omgeving 

open te zijn over het feit dat zij op hetzelfde geslacht vallen, een betere zelfacceptatie.  

 

De school is een van de belangrijkste omgevingen waarbinnen interactie tussen jongeren plaatsvindt 

en het blijkt dat de schoolveiligheid beschermend is. Voor LHBT jongeren is deze beschermende 

factor gemiddeld minder aanwezig, omdat homo een veelgebruikt scheldwoord is en homoseksuele 

jongeren het vaak niet gemakkelijk vinden om op school uit te komen voor hun seksuele voorkeur. 

Uit onderzoek onder homo en bi-jongeren (Bergen e.a., 2012) blijkt dat participanten, die vaker een 

veilig gevoel op school ervaren, ook significant vaker participeren in de maatschappij. 

 

Het ontmoeten van leeftijdsgenoten in een vergelijkbare situatie is een van de belangrijkste 

beschermende factoren. Contact met andere jongeren met LHBT-gevoelens kunnen jongeren helpen 

om een betere manier te vinden met hun gevoelens om te gaan en deze gevoelens en ervaringen te 

delen. Het voorkomt dat een jongere zich eenzaam en alleen voelt en rond blijft lopen met gevoelens 

van wanhoop. Uit diverse onderzoeken blijkt dat het enorm helpt om anderen te ontmoeten die in 

eenzelfde situatie verkeren. Voor LHBT-jongeren blijkt het essentieel dat zij andere LHBT-jongeren 

ontmoeten en hun ervaringen kunnen delen. De LHBT-jongeren die dit doen, zijn een stuk beter 

opgewassen tegen de spanning en stress die het anders-zijn met zich meebrengt. Met andere 

jongeren kunnen zijn niet alleen praten over hun gevoelens en ervaringen, maar ook leuke en 

ontspannende activiteiten ondernemen in een omgeving waarin zij een keer niet het buitenbeentje 

zijn. Ze hoeven in deze setting niet op hun goede te zijn over hoe zij zich gedragen, terwijl ze dat voor 

hun gevoel in het dagelijks leven vaak wel moeten. Het is voor jongeren vaak prettig om even niet 

‘anders’ te zijn, even niet op te vallen en ‘gewoon’ te zijn onder andere, gelijkgestemde jongeren.  

 

2.4 Nationale en internationale preventieprogramma’s  

Op nationaal niveau is er ten eerste het Anti Discriminatie Bureau opgericht. Het Anti Discriminatie 

Bureau Zeeland is een onafhankelijke organisatie die werkt aan het voorkomen en bestrijden van 

discriminatie (sekse, afkomst, leeftijd, handicap, seksuele gerichtheid, etc.). Bij het Anti Discriminatie 

Bureau kun je terecht voor steun en advies bij alle vormen van discriminatie en ongelijke 

behandeling. Ze behandelen individuele klachten, doen onderzoek, organiseren preventieve 

projecten, geven voorlichting en adviseren organisaties en overheden op het gebied van het 

antidiscriminatiebeleid (Anti Discriminatie Bureau Zeeland, 2015).  
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Vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is gemeenten gevraagd aan de slag te 

gaan met een project om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBT-jongeren te 

bevorderen. De gemeenten Goes, Middelburg en Vlissingen (koplopergemeenten) zijn hier op in 

gegaan en hebben de krachten gebundeld. Binnen het LHBT-project worden diverse interventies 

ingezet, waarvan het oprichten van de LHBT Jongerengroep Zeeland er één van is. De LHBT 

Jongerengroep Zeeland is een enthousiaste groep jongeren die activiteiten organiseren voor en door 

LHBT-jongeren in Zeeland. Daarnaast is door COC Zeeland het LHBT Netwerk Zeeland opgericht om 

organisaties, instanties en mensen te verbinden rondom het onderwerp LHBT. COC Zeeland is de 

belangenorganisatie die streeft naar volledige maatschappelijke integratie en acceptatie van 

homoseksualiteit in Zeeland (Keuzenkamp, 2010).  

 

Een ander organisatie die zich bezig houdt met preventie is Movisie. Movisie is het landelijke 

kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van 

sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid. 

Daarnaast verzorgt de organisatie trainingen voor LHBT-emancipatie (Anti Discriminatie Bureau 

Zeeland, 2015). 

 

Naast de nationale organisaties die zich inzetten voor preventie met betrekking tot de doelgroep 

LHBT-jongeren, steunt ook Minister Lilianne Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking) de komende vijf 

jaar de internationale strijd voor gelijke rechten, emancipatie en gezondheidzorg voor LHBT-ers.  

Ploumen biedt financiële ondersteuning aan het programma Bridging the Gaps dat wordt uitgevoerd 

door COC Nederland en acht andere organisaties (Keuzenkamp, 2010). Het programma heeft onder 

meer tot doel om de mensenrechten en emancipatie van LHBT-ers in het buitenland te versterken, 

de gezondheidszorg voor deze groep beter toegankelijk te maken en verspreiding van het 

hiv/aidsvirus tegen te gaan. Het COC ondersteunt in het kader van Bridging the Gaps sinds 2011 

LHBT-organisaties in tal van landen bij de opbouw van een eigen, sterke en zelfbewuste LHBT-

gemeenschap. Daartoe coacht en traint het COC activisten, stelt haar grote internationale netwerk 

ter beschikking en biedt financiële ondersteuning. Met steun van het COC geven Zuid-Afrikaanse 

LHBT-organisaties bijvoorbeeld voorlichting en hivpreventie in Zuid-Afrikaanse townships, kreeg de 

LHBT-beweging in het centraal-Aziatische Kirgizië een eigen ‘roze huis’ en biedt de LHBT-beweging in 

Ecuador hiv-medicatie aan groepen die anders van deze medicatie verstoken blijven, zoals mannen 

die seks hebben met mannen en transgenders. 

 

Tenslotte is er het Europese project ‘RESTRAIL’ (reduction of suicides and trespasses on railway 

property). Het doel van RESTRAIL is het verminderen van zelfdoding. Voor LHBT-jongeren is dit erg 

belangrijk dat dit soort projecten opgestart worden omdat er bij deze doelgroep zelfdoding vaker 

voorkomt (Anti Discriminatie Bureau Zeeland, 2015). 
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3. Methode 
In dit hoofdstuk wordt het type onderzoek en het onderzoeksontwerp beschreven. Hieronder vallen de 
onderzoekseenheden en het soort steekproefkader. Tevens komt de procedure van het onderzoek aan 
bod waarin de manier van data verzamelen, de operationalisering en het meetinstrument worden 
genoemd. Als laatste worden de betrouwbaarheid, validiteit en de ethische overwegingen besproken.  
 

3.1 Onderzoeksontwerp 

Het onderzoek naar de benodigdheden om de LHBT Jongerengroep optimaal in te zetten, wordt 

uitgevoerd bij LHBT-jongeren en de LHBT Jongerengroep in de regio Zeeland. Er is sprake van een 

kwantitatief onderzoek, want het gaat om een aantal respondenten waarbij de data wordt verzameld 

door middel van een enquête. Baarda (2009) beschrijft dat er sprake is van een kwantitatief 

onderzoek wanneer de onderzoeksvraag smal is en wanneer men van te voren weet wat er 

inhoudelijk verwacht kan worden. De respondenten krijgen in dit onderzoek naar de benodigdheden 

om de LHBT Jongerengroep optimaal in te zetten dezelfde enquêtevragen voorgelegd. Deze vragen 

zijn van te voren opgesteld. Het onderzoekstype is kwantitatief toetsend, er wordt door middel van 

bestaande theorie een hypothese aangenomen of verworpen. Doordat dit onderzoek toetsend is, 

kan er worden gewerkt met een open onderzoeksvraag. Het onderzoeksontwerp is een eenmalige 

survey, door middel van een enquête wordt een groot aantal onderzoekseenheden bevraagd, met als 

doel het kunnen uitvoeren van een statistische analyse (Baarda, 2009).  

 

3.2 Onderzoekseenheden 
De eenheden en respondenten worden gevormd door vijftig LHBT-jongeren in de regio Zeeland. Het 

steekproefkader is een lijst met alle LHBT-jongeren in de regio Zeeland. Er is sprake van een 

kwantitatieve steekproef, want iedereen heeft een gelijke kans om in de steekproef terecht te 

komen. Onder deze respondenten zal eenmalig een enquête afgenomen worden, waarop de 

resultaten gebaseerd worden. In dit onderzoek is er geen sprake van een census, aangezien de 

onderzoekspopulatie niet gelijk is aan de onderzoekseenheden. Hierdoor zal in dit onderzoek geen 

uitspraak worden gedaan over de gehele populatie. Dit zorgt ervoor dat dit onderzoek niet als 

exemplarisch kan worden beschouwt voor elke LHBT-jongere (Baarda, 2009). 

 

3.3 Procedure 

In dit onderzoek is het te meten begrip ‘Optimaal inzetten’. De dataverzamelingsmethode waarvan 

gebruik wordt gemaakt zijn de enquêtevragenlijsten met betrekking tot de drie verschillende 

deelvragen. De vragenlijsten bevatten een introductie waarin het doel van het onderzoek wordt 

uitgelegd. Tevens wordt er beschreven dat het invullen van de enquête ongeveer vijf minuten duurt, 

de enquête bevat in totaal achttien vragen. Er is gekozen voor een gestructureerd enquête, er zijn 

vaste vragen opgesteld. Er zit dus een duidelijke structuur in de enquête (Baarda, 2009). 

 

Er wordt een enquête afgenomen bij LHBT-jongeren in de regio Zeeland. Deze enquête zal digitaal 

worden afgenomen. Uiteindelijk zullen de gegevens van deze enquête verwerkt worden op de 

computer in het programma SPSS (Social Package for the Socal Sciences). Met behulp van dit 

programma zijn de resultaten van dit onderzoek verwerkt. Op basis van deze resultaten volgt een 

uitspraak op de hoofdvraag. 
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3.4 Meetinstrument 

Het begrip ‘optimaal inzetten’ wordt in dit hoofdstuk geoperationaliseerd. Optimaal betekend dat de 

gunstigst mogelijke resultaten worden behaald (Van Dale, 2009). Met betrekking tot de LHBT 

Jongerengroep heeft dit te maken met het vergroten van de opkomst en het vergroten van 

aansluiting bij LHBT-jongeren. 

 

De enquêtevragen met bijbehorende antwoordmogelijkheden worden gebaseerd op de concrete 

indicatoren. Deze indicatoren zijn samengesteld uit de theoretisch verkenning van literatuur, de 

enquête is te vinden in de bijlage. 

 

Tabel 1: 
De operationalisering van het kenmerk ‘Optimaal inzetten’ 

Operationalisering  Dimensies Subdimensies Indicatoren 

Optimaal inzetten 

van de LHBT 

Jongergroep  

Definitie begrip:  

‘Optimaal betekend 

dat de gunstigst 

mogelijke resultaten 

worden behaald (Van 

Dale, 2009). Met 

betrekking tot de 

LHBT Jongerengroep 

heeft dit te maken 

met het vergroten 

van de opkomst en 

het vergroten van 

aansluiting bij LHBT-

jongeren’. 

 

 

 

Bekendheid  

 

Naamsbekendheid Anti Discriminatie Bureau 

Zeeland, LHBT Jongerengroep 

Informatieoverdracht Flyers, media (zoals 

coc.zeeland.nl, facebook) 

mondeling, andere 

publiciteitsuitingen 

Imago Toegankelijkheid 

Behoeften 

 

Sociaal contact Leeftijdsgenoten, lotgenoten, 

gelijkgestemde jongeren 

Participeren Activiteiten van LHBT 

Jongerengroep 

Veiligheid Toegankelijkheid, omgeving 

Ervaringen 
  

Motivatie Leeftijdsgenoten, bekenden, 

bekendheid, activiteiten 

Drempel Niet in de buurt, niet 

toegankelijk, activiteiten 

Aansluiting Activiteiten, behoeften 
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3.5 Betrouwbaarheid en validiteit 

Betrouwbaarheid is de mate waarin een meting onafhankelijk is van toeval (Baarda, 2009). De 

betrouwbaarheid wordt verlaagd doordat bij herhaling door een andere onderzoeker er andere 

resultaten te zien zijn omdat dit onderzoek gebaseerd is op ervaringen en belevingen. Er zullen dan 

andere respondenten onderzocht worden op een andere tijdstip en onder andere omstandigheden. 

De betrouwbaarheid wordt verhoogd doordat de enquête wordt afgenomen bij veel eenheden, 

namelijk vijftig respondenten. 

 

Het begrip validiteit houdt in dat je meet, wat je wil meten (Baarda, 2009). In dit onderzoek is het te 

onderzoeken begrip ‘optimaal inzetten’ nauwgezet geoperationaliseerd in het meetinstrument van 

de methode (zie paragraaf 3.4). Dit zorgt ervoor dat de validiteit wordt verhoogd. De 

geoperationaliseerde begrippen uit de literatuur ondersteunen het te meten begrip, dit verhoogd de 

instrumentele validiteit. De ecologische validiteit in dit onderzoek wordt verlaagd doordat niet alle 

LHBT-jongeren uit de regio Zeeland de enquête hebben ingevuld. 

 

3.6 Ethische overwegingen 

Voor dit onderzoek worden de nodige maatregelen genomen zodat de respondenten niet benadeeld 

worden. Zo wordt er gezorgd voor anonimiteit bij de respondenten. Deze anonimiteit wordt 

gewaarborgd doordat er niet gevraagd wordt naar de naam van de respondent en de 

onderzoeksgegevens niet openbaar worden gemaakt. Verder wordt er van tevoren toestemming 

gevraagd voor deelname aan het onderzoek aan zowel de organisaties die zich inzetten voor de 

LHBT-cultuur als bij de respondenten zelf.  
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4. Resultaten 
In dit hoofdstuk wordt het verloop van het onderzoek benoemd en worden de resultaten 
weergegeven. In het volgende hoofdstuk worden de resultaten geanalyseerd.  
 

4.1 Verloop onderzoek 

In het begin van het onderzoek heeft er een wijziging plaats gevonden in de centrale hoofdvraag en 

de deelvragen. Na de hoofdvraag inclusief de deelvragen aan te passen kon het onderzoek verder 

van start gaan zonder enige complicaties. Daarnaast hadden de onderzoekers de intentie om 

interviews en een enquête af te nemen, dit is veranderd in een enquête met open en gesloten 

vragen. Het onderzoek is met transparant verlopen, de onderzoekers hebben namelijk alles in 

overleg met de opdrachtgevers gedaan. Hierdoor werd voor beide partijen duidelijk wat er van elkaar 

verwacht werd. Naast dit alles is het onderzoek volgens planning verlopen. 

 

4.2 Resultaten onderzoek 

4.2.1 Resultaten bekendheid 

In deze paragraaf volgt een resultatenbeschrijving van de deelvraag ‘Welke bekendheid heeft de LHBT 

Jongerengroep uit Zeeland? Er volgt per enquêtevraag een grafiek met een resultatenbeschrijving, de 

percentages en tabellen waarop deze grafieken gebaseerd zijn staan in ‘bijlage III Uitkomsten 

enquête’. Deze tabellen schetsen een beeld over de bekendheid van de LHBT Jongerengroep, elke 

enquêtevraag is met een bepaald aspect van bekendheid verbonden. In de grafieken zijn de 

resultaten van 50 respondenten naast elkaar weergegeven.  

 

Er wordt in tabel 1 gezien dat de resultaten van de enquêtevraag ‘Ben je bekend met de LHBT 

Jongerengroep Zeeland?’ verschillend zijn. 8% van de respondenten doet mee aan de activiteiten en 

kent de LHBT Jongerengroep. Het merendeel 52% van de respondenten kent de LHBT jongerengroep 

maar doet niet mee aan de activiteiten die georganiseerd worden door de LHBT Jongerengroep. 40% 

van de respondenten heeft nog nooit van de LHBT Jongerengroep gehoord. 

 

In tabel 2 worden de resultaten van de enquêtevraag ‘Zo ja, waar ken je de LHBT Jongerengroep 

Zeeland van?’ weergegeven. Hierin kan gezien worden dat 16% van de respondenten de LHBT 

Jongerengroep kennen van de organisatie COC Zeeland, dit is gelijk aan de respondenten die de LHBT 

Jongerengroep kennen van media zoals Facebook of www.coczeeland.nl. 12% van de respondenten 

kent de Jongerengroep uit overige bronnen, zoals via kennissen en via familie. 10% van de 

respondenten kennen de LHBT Jongerengroep van vrienden, dit percentage is gelijk aan de 

mondelinge overdracht. 4% van de respondenten kent de LHBT Jongerengroep van flyers. 32% van 

de respondenten heeft deze vraag niet beantwoord, dit aangezien enquêtevraag de respondenten 

benaderd die ‘nee’ hebben beantwoord bij enquêtevraag 3. 

 

Er wordt in tabel 3 gezien dat op de enquêtevraag ‘Zo nee, wat is volgens jou de reden dat de LHBT 

Jongerengroep Zeeland niet zo bekend is?’ de meerderheid van de respondenten, dit percentage is 

54, geven de reden dat er te weinig promotie is. 28% van de respondenten heeft overig gekozen. Een 

van de respondenten geeft aan dat dit komt door de cultuur in Zeeland. Een andere respondent 

oppert het idee om voorlichting op scholen te geven. Een derde respondent geeft aan dat er meer 

inhoudelijke informatie gegeven moet worden, over wat een activiteit inhoudt.  

http://www.coczeeland.nl/
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8% van de respondenten geven aan dat de LHBT Jongerengroep niet aanspreekt. 2% van de 

respondenten vinden dat er te weinig activiteiten georganiseerd worden door de LHBT 

Jongerengroep. 

 

In tabel 4 worden de resultaten van de enquêtevraag ‘Waar zou de LHBT Jongerengroep goed aan 

doen met betrekking tot de bekendheid?’ weergegeven. 74% van de respondenten hebben voor het 

antwoord gebruik van media gekozen. Een andere antwoord dat ook veel gegeven werd is flyers 

uitdelen, 12 procent van de respondenten koos voor dit antwoord. Daarnaast koos 6 procent van de 

respondenten voor het woord mondelinge reclame en 8 procent voor overig. De respondenten die 

overig hebben gekozen geven aan dat zij al het bovenstaande kiezen of dat er gezocht moet worden 

naar een combinatie van media, vindbaarheid en zichtbaarheid moeten verbeterd worden. 

 

De resultaten op de enquêtevraag ‘Waar denk je aan als je aan de LHBT Jongerengroep Zeeland 

denkt?’ zijn heel verschillend. 30% van de respondenten kiest voor het antwoord toegankelijk. 20% 

kiest voor niet zo toegankelijk waarbij de activiteiten niet aanspreken. 24% van de respondenten 

kiest voor niet zo toegankelijk waarbij de drempel te hoog is. 22% van de respondenten kiest voor 

niet toegankelijk. 

Tabel 1 
Enquêtevraag 3 
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Tabel 2 
Enquêtevraag 3a 

 

 

Tabel 3 

Enquêtevraag 3b 
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Tabel 4 
Enquêtevraag 4 

 

 

Tabel 5 
Enquêtevraag 5 
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4.2.2 Resultaten behoeften 

Door middel van de resultaten van de afgenomen enquêtes kan er een beschrijving worden gegeven 

die antwoord geeft op de volgende deelvraag: ‘Welke behoeften hebben de LHBT-jongeren uit 

Zeeland?’ Hierbij wordt er rekening gehouden met de volgende subdimensies: sociaal contact, 

participeren en veiligheid. De gegevens worden hieronder beschreven aan de hand van de 

uitkomsten die voortgekomen zijn uit het statisch verwerkingsprogramma SPSS en weergegeven zijn 

in staafdiagrammen en tabellen. De resultaten zijn afkomstig van 50 respondenten die de enquête 

online hebben ingevuld. 

 

De vraag: ‘Heb je behoefte om in contact te komen met andere LHBT-jongeren?’ wordt door de 

respondenten verschillend beantwoord. 28% zegt wel behoefte te hebben, 20% zegt geen behoefte 

te hebben en 52% zegt misschien behoefte te hebben (zie tabel 6). Wanneer er gevraagd wordt of de 

respondenten zouden overwegen om deel te nemen aan een activiteit als die zou aanspreken, dan 

komen er andere uitkomsten uit. Merendeel (54%) zou het nu wel overwegen, 30% misschien en 

16% zegt dan toch niet deel te willen nemen (zie tabel 7). 

 

De volgende vraag die volgt is alleen door de mensen ingevuld die bij de vorige vraag (vraag 7) de 

keuzemogelijkheid ‘ja’ hebben gebruikt. De vraag luidt: ‘Zo ja, in wat voor activiteiten ben je 

geïnteresseerd?’ 4% van de respondenten heeft interesse in creatieve activiteiten, 4% in sportieve 

activiteiten, 6% in culturele activiteiten en 20% in avond activiteiten. De overige respondenten 

hebben de keuzemogelijkheid ‘meerdere activiteiten’ gebruikt, namelijk 52%. Wanneer deze 

percentages opgeteld worden, dan komt er een totaal uit van 86%. In dit geval wordt er nog 14% 

gemist die deze vraag niet ingevuld hebben, dit zijn namelijk de respondenten die bij enquêtevraag 7 

de keuzemogelijkheid ‘nee’ hebben gebruikt (zie tabel 8). 

 

Ook enquêtevraag 7b, ‘Zo nee, wat is de reden dat je niet geïnteresseerd bent in de activiteiten?’, 

komt voort uit enquêtevraag 7 en is dus niet door alle 50 respondenten ingevuld. 20% geeft aan dat 

zij de stap niet durven te nemen, 6% zegt geen behoefte te hebben, 20% zegt een eigen vriendenclub 

te hebben en dus geen interesse te hebben in de activiteiten en 6% bestaat uit de keuzemogelijkheid 

‘overig’. Bij overig hebben drie respondenten ingevuld: pesten/stalken, wel, alleen nog nooit van 

gekomen en n.v.t. (zie tabel 9). 

 

Bij enquêtevraag 8, ‘Hoe vaak zouden deze activiteiten plaats moeten vinden?’, zegt het merendeel  

(58%) dat de activiteiten eén keer per maand plaats moeten vinden, 8% zegt eén keer per week, 28% 

zegt eens in de twee weken en 8% heeft overig ingevuld. Bij overig hebben twee respondenten 

ingevuld: een keer per 2-3 maanden en iets tussen de 2 weken en de maand in (zie tabel 10). 

 

Tot slot is er bij vraag 9, ‘Hoe zou je het liefst benaderd willen worden voor een activiteit?’, 

verschillend antwoord gegeven. 24% zegt dat zij persoonlijk benaderd willen worden, 26% zegt dit 

liever via de mail te willen, 36% (de meerderheid) via Facebook, 10% door middel van 

promotiemateriaal en 4% heeft overig ingevuld. Bij overig hebben twee respondenten ingevuld: via 

een uitnodiging op Facebook en via de mail, maar dan wel persoonlijk gericht (zie tabel 11). 
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Tabel 6 

Enquêtevraag 6 

 
 

Tabel 7 

Enquêtevraag 7 
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Tabel 8 

Enquêtevraag 7a 

 
 

Tabel 9 

Enquêtevraag 7b 
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Tabel 10 

Enquêtevraag 8 

 
 

Tabel 11 

Enquêtevraag 9 
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4.2.3 Resultaten ervaringen 

In dit onderzoek is onder andere nagegaan welke ervaringen de LHBT-jongeren in de leeftijd van 14 

tot 25 jaar uit Zeeland  hebben met de LHBT Jongerengroep. Van de 50 respondenten, zijn er 40 

respondenten die nog nooit hebben deelgenomen aan een activiteit van de LHBT Jongerengroep. Dat 

komt overeen met 80,0% van de LHBT-jongeren. Daarnaast geven 3 respondenten aan, dat ze aan 

meerdere activiteiten hebben deelgenomen. Dat aantal is gelijk aan 6,0% van de LHBT-jongeren. Van 

de overige respondenten hebben 2 respondenten deelgenomen aan café-avonden, 1 respondent aan 

het jongerenweekend en 3 aan een filmvond. Dit aantal komt overeen met respectievelijk 4,0%, 2,0% 

en 6,0% van de LHBT-jongeren. De overige respondent heeft bij deze enquêtevraag niets ingevuld 

(zie tabel 12).   

 

Van de 50 respondenten, zijn er 4 respondenten die aangeven meer activiteiten te willen zien bij de 

LHBT Jongerengroep. Dit komt overeen met 8,0% van de LHBT-jongeren. Daarnaast geven 3 

respondenten aan dat ze andere activiteiten willen, wat gelijk is aan 6,0% van de LHBT-jongeren. 

Tevens geven 2 respondenten aan dat ze activiteiten dichterbij huis willen. Wat overeenkomt met 

4,0% van de LHBT- jongeren. Ook zijn er 5 respondenten die aangeven dat ze leeftijdsgebonden 

activiteiten willen zien, wat gelijk is aan 10,0% van de LHBT-jongeren. Er zijn 10 respondenten die 

aangeven dat de Jongerengroep toegankelijker zou moeten zijn door meer aan te sluiten. Dit komt 

overeen met 20,0% van de LHBT-jongeren. Van bovenstaande antwoorden hebben 12 respondenten 

meerdere van deze antwoorden gekozen wat gelijk is aan 24,0% van de LHBT Jongerengroep. Ten 

slotte zijn er 5 respondenten die voor de optie overig hebben gekozen. Dit komt overeen met 10,0% 

van de LHBT-jongeren. De respondenten gaven bij deze optie ten eerste aan de Jongerengroep nog 

niet te kennen en dat er daarom misschien meer promotie en bijvoorbeeld voorlichting op scholen 

zou moeten zijn. Daarnaast gaven ze ook aan dat er meer promotie moet zijn rondom de activiteiten, 

bijvoorbeeld dat je weet wanneer een activiteit plaatsvindt. De resterende respondenten hebben bij 

deze enquêtevraag niets ingevuld (zie tabel 13).  

 

Er zijn 16 respondenten voor wie het uitmaakt dat er al jongeren deelnemen aan de activiteiten die 

ze kennen. Dit aantal is gelijk aan 32,0% van de LHBT-jongeren. De overige 34 respondenten, geven 

aan dat het voor hen niet uitmaakt of er al jongeren deelnemen die ze kennen. Dit komt overeen met 

68,0% van de LHBT-jongeren (zie tabel 14).  

 

Ten slotte zijn er 30 respondenten die aangeven dat ze het belangrijk vinden om van tevoren te 

weten wie er aanwezig zijn. Dit aantal is gelijk aan 60,0% van de LHBT-jongeren. De resterende 20 

respondenten geven aan dat ze het niet belangrijk vinden om van tevoren te weten wie er aanwezig 

zijn. Dit komt overeen met 40,0% van de LHBT-jongeren (zie tabel 15).  
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Tabel 12 
Enquêtevraag 10 
 

 

 
Tabel 13 
Enquêtevraag 11 
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Tabel 14 
Enquêtevraag 12 
 

 

 
Tabel 15 
Enquêtevraag 13 
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5. Discussie 
In dit hoofdstuk worden de resultaten uit het vorige hoofdstuk geanalyseerd en naast de gegevens uit 
de gelezen literatuur uit hoofdstuk twee vergeleken. Tenslotte worden de sterkten en zwakten van het 
onderzoek benoemd met de juiste wijzigingen in aanpak en uitvoering.  
 

5.1 Analyse resultaten 

5.1.2 Analyse resultaten bekendheid 

In deze paragraaf volgt een analyse op de resultaten van de deelvraag ‘Welke bekendheid heeft de 

LHBT Jongerengroep uit Zeeland?’. In hoofdstuk vier is er een resultatenbeschrijving gegeven, in deze 

paragraaf worden de resultaten geanalyseerd met behulp van literatuur uit het theoretisch kader. 

 

Jongeren zijn gemiddeld dertien jaar als zij zich bewust worden van hun lesbische, homo- of 

biseksuele voorkeur (Bergen & Lisdonk, 2010). Seksuele geaardheid ontwikkelt zich als gevolg van 

een complex samenspel van genetische factoren, fysiologische factoren en omgevingsfactoren. Een 

LHBT-sociaal netwerk is een belangrijke factor voor LHBT-jongeren (Kerkhof & van Luyn, 2010). Dit 

onderzoek gaat over de benodigdheden voor het optimaal inzetten van de LHBT Jongerengroep. 

Bekendheid kan hier een grote rol in spelen. Bekendheid kan worden opgebouwd uit 

naamsbekendheid, informatieoverdracht en imago. Dit kan worden teruggezien in paragraaf 3.4 

Meetinstrument.  

 

De enquêtevraag ‘Ben je bekend met de LHBT Jongerengroep Zeeland?’ kan gekoppeld worden aan 

de naamsbekendheid van de LHBT Jongerengroep. De meerderheid is bekend met de LHBT 

Jongerengroep, maar doet niet mee aan de activiteiten. Een ander groot deel van de respondenten 

heeft nog nooit van de LHBT Jongerengroep gehoord. De daaropvolgende enquêtevraag ‘Zo ja, waar 

ken je de LHBT Jongerengroep Zeeland van? heeft ook betrekking op de naamsbekendheid en de 

informatieoverdracht van de LHBT Jongerengroep. Veel respondenten kennen de LHBT 

Jongerengroep van de organisatie COC Zeeland en media zoals Facebook. ‘Zo nee, wat is volgens jou 

de reden dat de LHBT Jongerengroep Zeeland niet zo bekend is? deze vraag heeft betrekking op de 

naamsbekendheid en tevens de informatieoverdracht. De meerderheid van de respondenten, 54 

procent, geven aan dat er te weinig promotie is.  

 

De enquêtevraag ‘Waar zou de LHBT Jongerengroep goed aan doen met betrekking tot de 

bekendheid?’ heeft betrekking op de informatieoverdracht. Informatieoverdracht kan door middel 

van mondelinge reclame, de media, flyers en andere publiciteitsuitingen gerealiseerd worden. 74% 

van de respondenten hebben voor het antwoord gebruik van media gekozen. Media speelt een grote 

rol in de tijd van nu, het voordeel van media is dat er in korte tijd veel personen bereikt kunnen 

worden. Er zijn al veel LHBT-organisaties die rekening houden met de opkomst van media, denk 

hierbij aan jongenout.nl. 

 

De enquêtevraag ‘Waar denk je aan als je aan de LHBT Jongerengroep Zeeland denkt?’ heeft 

betrekking op het imago, ook wel de reputatie, van de LHBT Jongerengroep. 30% van de 

respondenten kiest voor het antwoord toegankelijk. 20% kiest voor niet zo toegankelijk waarbij de 

activiteiten niet aanspreken. 24% van de respondenten kiest voor niet zo toegankelijk waarbij de 

drempel te hoog is. Dit betekend dat de respondenten over het algemeen geen toegankelijk beeld 

hebben van de LHBT Jongerengroep.  
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5.1.2 Analyse resultaten behoeften 

Door middel van kwantitatief onderzoek wordt er antwoord gegeven op de deelvraag: ‘Welke 

behoeften hebben de LHBT-jongeren uit Zeeland?’ Om antwoord te kunnen geven op deze deelvraag 

is het van belang dat de resultaten gekoppeld worden aan literatuur. 

 

LHBT-jongeren willen graag andere jongeren ontmoeten die zijn ‘zoals zij’. Hierdoor komen deze 

jongeren beter in hun vel te zitten: het versterkt hun eigen kracht. Samen kunnen ze praten, huilen 

en lachen over die dingen die niemand anders om hen heen begrijpt (Keuzenkamp, 2010). Uit een 

onderzoek van Michelle (2013), naar ondersteuningsbehoeften van LHBT-jongereninitiatieven, komt 

ook naar voren dat jongeren hun ervaringen willen delen. Ze zijn op zoek naar herkenning, 

vertrouwen en een luisterend oor. Elkaar ontmoeten helpt bij het leren omgaan en 

accepteren van zichzelf en de reacties vanuit de omgeving.  

Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt het merendeel niet te weten of ze behoeften hebben om in 

contact te komen met andere LHBT-jongeren (52%). Wanneer er gevraagd wordt of de respondenten 

zouden overwegen om deel te nemen aan een activiteit als die zou aanspreken, dan komen er 

andere uitkomsten uit. 54% zegt nu namelijk het te overwegen. 

 

Maar wat verwachten deze jongeren nou van een organisatie of initiatief? Volgens Michelle (2013) 

verwachten LHBT-jongeren in ieder geval duidelijkheid over wat zíj kunnen verwachten wanneer ze 

naar een activiteit toekomen. Daarnaast verwachten ze een divers aanbod; niet alleen maar feesten 

of alleen maar kringgesprekken. Uit de resultaten van dit onderzoek komt dit ook duidelijk naar 

voren. 52% van de respondenten die behoeften hebben om in contact te komen met andere LHBT-

jongeren, geven aan dat zij in meerdere activiteiten geïnteresseerd zijn. 

Verder geven de jongeren in het onderzoek van Michelle (2013) aan dat ze persoonlijk ontmoeten 

vaak fijn vinden maar dat de drempel hiervoor soms wat te hoog is. De meeste respondenten in dit 

onderzoek, die niet geïnteresseerd zijn in de activiteiten, geven aan dat zij de stap niet durven te 

nemen of omdat ze een eigen vriendenclub hebben.  

 

5.1.3 Analyse resultaten ervaringen 

De deelvraag waarop een antwoord gegeven moet worden is: ‘Welke ervaringen hebben de LHBT-

jongeren uit Zeeland?’. Uit de resultaten blijkt dat van de 50 ondervraagde respondenten er meer 

LHBT-jongeren zijn die nog nooit aan een activiteit hebben deelgenomen dan dat ze dat wel hebben 

gedaan. Dit zijn namelijk 40 respondenten die nog nooit hebben deelgenomen tegenover 10 

respondenten die dit wel hebben gedaan. Van deze 10 respondenten zijn er slechts 3 die aan 

meerdere activiteiten hebben deelgenomen. Er wordt LHBT-jongeren uit Zeeland dus weinig 

deelgenomen aan de activiteiten van de Jongerengroep. Terwijl uit het theoretisch kader blijkt dat 

een LHBT-sociaal netwerk toch een belangrijke beschermende factor zou zijn voor LHBT-jongeren 

(Kerkhof & Luyn, 2010). Volgens Keuzenkamp (2010) kan de oorzaak daarvan zijn dat voor deze 

jongeren de drempel om hulp te zoeken en om elkaar in real-life te ontmoeten soms nog te hoog is. 

Daarnaast blijkt uit de resultaten dat de meerderheid van de ondervraagden het vooral belangrijk 

vinden dat de LHBT Jongerengroep toegankelijker wordt door bijvoorbeeld kleinere of 

leeftijdsgebonden groepen. Dit zijn namelijk 10 van de 50 respondenten. Dat kan dus in dit geval te 

wijten zijn aan de drempel (Keuzenkamp, 2010). Hieruit blijkt dus dat de drempel voor de LHBT-

jongeren inderdaad belangrijk is.  
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Ook blijkt uit de resultaten blijkt ook dat van de 50 ondervraagde respondenten, er meer zijn die het 

niet belangrijk vinden dat er jongeren aan de activiteiten deelnemen die zij kennen dan dat ze die 

wel kennen. Dit zijn namelijk 34 van de respondenten die het niet belangrijk vinden tegenover 16 van 

de respondenten die dit wel belangrijk vinden. Veel van de LHBT-jongeren maakt het dus niets uit of 

er bekenden aanwezig zijn bij de activiteiten. Terwijl uit het theoretisch kader blijkt dat een hecht 

netwerk met vrienden en bekenden een sterke invloed heeft op te mate van participeren (Kerkhof & 

Luyn, 2010). Volgens Keuzenkamp (2010) kan dit verschil te wijten zijn aan het feit dat het 

ontmoeten van leeftijdsgenoten in een vergelijkbare situatie voor deze jongeren belangrijker is dat 

hun eigen hechte netwerk met vrienden en bekenden. Uit de resultaten blijkt echter wel dat van de 

50 ondervraagde respondenten, er meer zijn die het wel belangrijk vinden dat ze van tevoren weten 

wie er aanwezig zijn dan dat ze dat niet van tevoren weten. Dit zijn namelijk 30 van de respondenten 

die het wel belangrijk vinden tegenover 20 van de respondenten die dit niet belangrijk vinden. Veel 

van de LHBT-jongeren vinden het dus belangrijk om van tevoren te weten wie er bij een activiteit 

aanwezig zullen zijn. Volgens Kerkhof en Luyn (2010) kan de oorzaak hiervan zijn dat het voor 

jongeren belangrijk is dat er herkenning is, omdat dit zou uitnodigen om deel te nemen aan een 

activiteit.  

 

Uit de resultaten van de ervaringen blijkt dus dat in totaliteit weinig LHBT-jongeren hebben 

deelgenomen aan activiteiten van de LHBT Jongerengroep en dat zij het vooral belangrijk vinden dat 

deze groep toegankelijker wordt door meer aan te sluiten bij de behoeftes. Daarnaast ervaren zij het 

als prettig als ze van tevoren weten wie er aanwezig zullen zijn bij een activiteit, terwijl zij het minder 

belangrijk vinden dat er bekenden zullen zijn. Volgens COC (2014) zal de drempel bij de 

ontmoetingsmogelijkheden voor LHBT-jongeren moeten worden verlaagd, want opvallend is dat real-

life ontmoetingen ook in het digitale tijdperk nog erg waardevol zijn voor deze jongeren. Een 

vervolgonderzoek zou moeten uitwijzen wat de behoeftes van deze LHBT-jongeren zijn met 

betrekking tot het verlagen van deze drempel.  

 

5.2 Sterke en zwakke kanten van het onderzoek 

In het onderzoek naar de manieren waarop de LHBT Jongerengroep in Zeeland optimaal kan worden 

ingezet komen zowel zwakke als sterke kanten naar voren. Een sterke kant van het onderzoek is dat 

er veel respondenten zijn waarbij de enquête is afgenomen. Doordat de enquête is afgenomen bij 50 

respondenten is er sprake van veel eenheden die deelnemen aan het onderzoek. Hierdoor wordt de 

betrouwbaarheid verhoogd. Omdat de onderzoeksvraag en de deelvragen concreet zijn opgesteld en 

er uitgebreid literatuuronderzoek heeft plaatsgevonden, wordt de haalbaarheid van het onderzoek 

verhoogd.  De onderzoekers hebben bij het afnemen van de enquête de anonimiteit gewaarborgd, 

dit omdat de enquête online is afgenomen. Tevens is er in de enquête ruimte opengelaten voor tips 

of suggesties voor de LHBT Jongerengroep. Hierdoor is er ruimte voor de persoonlijke mening van de 

LHBT-jongeren. 

Naast de sterke kanten kunnen er ook zwakke kanten van het onderzoek worden benoemd. De 

antwoorden die bij de enquête ingevuld worden zijn persoonsafhankelijk het is mogelijk dat er 

sociaal wenselijke antwoorden zijn ingevuld op de enquête, waardoor het onderzoek minder 

betrouwbaar kan zijn. Daarnaast is de enquête niet getest op een proefgroep. Tot slot is er sprake 

van een korte onderzoeksperiode, deze periode van 14 weken is relatief kort en kan dus worden 

beschouwd als een zwakke kant van het onderzoek. 
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6. Conclusies en aanbevelingen 
In dit hoofdstuk wordt er kort een antwoord gegeven op de deelvragen. Uit deze antwoorden kan 
vervolgens het antwoord op de centrale onderzoeksvraag geformuleerd worden. Tot slot worden er 
suggesties voor toekomstig onderzoek gedaan.  
 

6.1 Conclusies 

6.1.1 Conclusie bekendheid 

De deelvraag luidt: ‘Welke bekendheid heeft de LHBT Jongerengroep uit Zeeland?’ 

 

Het antwoord op de deelvraag is, de bekendheid van de LHBT Jongerengroep uit Zeeland is niet 

hoog. Het merendeel van de respondenten kent de LHBT Jongerengroep maar doet niet mee aan de 

activiteiten of heeft nog nooit van de LHBT Jongerengroep gehoord. De respondenten geven aan dat 

er te weinig aan promotie wordt gedaan. De respondenten willen meer op de hoogte gehouden 

worden van de activiteiten door middel van social media zoals Facebook. Tevens geven de 

respondenten aan dat de LHBT Jongerengroep niet toegankelijk overkomt, dit omdat de activiteiten 

niet aanspreken en de drempel te hoog is.  

 

6.1.2 Conclusie behoeften 

Op basis van de resultaten van de afgenomen enquêtes en de onderzochte literatuur, kan er 

antwoord gegeven worden op de volgende deelvraag: ‘Welke behoeften hebben de LHBT-jongeren 

uit Zeeland?’ 

 

Allereerst is het van belang om mede te delen dat de LHBT-jongeren daadwerkelijk behoeften 

hebben om in contact te komen met andere LHBT-jongeren. Hierbij moet er wel aansluiting zijn bij de 

activiteiten die worden aangeboden door organisaties. Hierbij zijn avond activiteiten het meest in 

trek. Daarnaast geeft de meerderheid aan dat zij geïnteresseerd zijn in meerdere activiteiten. 

De respondenten die niet geïnteresseerd zijn in de activiteiten geven over het algemeen aan dat zij 

de stap niet durven te nemen of omdat zij een eigen vriendenclub hebben. 

De activiteiten zouden eén keer per maand plaats moeten vinden, aldus de respondenten. Daarbij 

zouden de meeste respondenten het liefst via Facebook benaderd willen worden voor een activiteit. 

Hierbij moet wel vermeld worden dat dat percentages nauw bij elkaar liggen. Samenvattend zouden 

zij het liefst digitaal benaderd willen worden. 

 

6.1.3 Conclusie ervaringen 

‘Welke ervaringen hebben de LHBT-jongeren uit Zeeland? 

 

Uit de resultaten blijkt dat er weinig jongeren zijn die ervaring hebben met de LHBT Jongerengroep. 

Van de 50 respondenten zijn er namelijk 40 die nog nooit aan een activiteit hebben deelgenomen. 

Dat komt overeen met 80,0% van de respondenten. De overige 10 respondenten hebben 

deelgenomen aan slechts één activiteit of meerdere activiteiten. De ondervraagde LHBT-jongeren 

lijken te ervaren dat de drempel te hoog is of de activiteiten niet aansluiten. Van de 50 respondenten 

geven namelijk 10 aan dat graag zouden willen dat de groep toegankelijker is en 14 respondenten 

geven aan dat de activiteiten vaker moeten plaatsvinden, dat er andere activiteiten, 

leeftijdsgebonden activiteiten of activiteiten dichterbij huis moeten zijn.  
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Dit komt overeen met respectievelijk 20,0% en 28,0% van de respondenten. Daarnaast zijn er ook 12 

respondenten die van bovenstaande antwoorden meerdere opties hebben gekozen wat gelijk is aan 

24,0% van de respondenten. Er zijn slechts 16 respondenten die het als belangrijk ervaren dat er 

bekenden zijn. Dit komt overeen met 32,0% van de respondenten. Daarentegen ervaren 30 

respondenten het wel als belangrijk dat ze van tevoren weten wie er bij activiteiten aanwezig zullen 

zijn. Dit aantal is gelijk aan 60,0% van de respondenten.  

 

6.1.4 Conclusie hoofdvraag 

De onderzoeksvraag waarop antwoord wordt gegeven in de conclusie luidt: ‘Op welke manieren kan 

de LHBT Jongerengroep in Zeeland optimaal ingezet worden?’  

 

In het kwantitatieve onderzoek wordt er door middel van enquêtes antwoord gegeven op de 

onderzoeksvraag. De enquêtes van het onderzoek zijn afgenomen bij LHBT-jongeren uit Zeeland. De 

afgenomen enquêtes zijn verwerkt in het programma SPSS. Hieruit zijn de resultaten naar voren 

gekomen. Deze resultaten zijn geanalyseerd en op basis van deze analyse is er een algemene 

conclusie tot stand gekomen. De conclusie van het onderzoek is als volgt: Uit de resultaten is 

gebleken dat de LHBT Jongerengroep er goed aan doet om meer aan de bekendheid te doen door 

middel van bijvoorbeeld promotie. De LHBT-jongeren hebben daadwerkelijk behoefte om in contact 

te komen met andere LHBT-ers. Zij zouden benaderd willen worden door middel van het krijgen van 

een berichtje op bijvoorbeeld Facebook.  Daarnaast zou de LHBT Jongerengroep er goed aan doen 

om te zorgen dat zichtbaar is welke jongeren aan de activiteiten meenemen. Ook vinden de LHBT-

jongeren het belangrijk dat de drempel om aan de activiteiten mee te doen wordt verlaagd door 

meer aansluiting. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld leeftijdsgebonden groepen of 

activiteiten die meer aansluiten bij de behoeften.  

 

6.2 Aanbevelingen 

Voor een volledig en verantwoord beeld over het optimaal inzetten van de LHBT Jongerengroep 

wordt verder onderzoek aanbevolen, hier dienen met name de zwakke kanten van het onderzoek in 

acht genomen te worden. Een suggestie voor toekomstig onderzoek is om meer respondenten te 

verkrijgen. Daarnaast bevelen wij aan de enquête toe te passen op een proefgroep om te zorgen dat 

de betrouwbaarheid van de enquête wordt verhoogd. Het onderzoek kan worden uitgebreid door 

meer informatie te verzamelen over het onderwerp. In dit geval is dit te realiseren door een 

uitgebreider theoretisch kader over meerdere onderwerpen. Ten slotte kan ervoor worden gekozen 

om bij een volgend onderzoek interviews af te nemen. Het is raadzaam om dit te doen bij een 

langere onderzoeksperiode omdat dit anders niet te realiseren is. Hierbij kan het nuttig zijn om 

kennis te maken met de LHBT Jongerengroep zodat het onderzoek meer diepgang krijgt. 

 

Het is van belang dat de onderzoeksresultaten gebruikt worden voor het optimaal inzetten van de 

LHBT Jongerengroep. Uit de onderzochte theorie en de afgenomen enquête is namelijk gebleken dat 

het ontmoeten van leeftijdgenoten in een vergelijkbare situatie een van de belangrijkste factoren is 

voor LHBT-jongeren. Dit kan gerealiseerd worden door de LHBT Jongerengroep meer bekend te 

maken onder LHBT-jongeren. Dit kan gedaan worden door middel van meer promotie, voornamelijk 

door het inzetten van media. Tevens moet er meer aansluiting gevonden worden met betrekking tot 

de activiteiten.  
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Voor het organiseren van activiteiten die aansluiten is het belangrijk om nader onderzoek te doen 

naar de behoeftes. Dit kan worden gedaan door middel van interviews, aangezien hieruit meer 

informatie naar voren komt. Hiermee wordt bereikt dat de activiteiten die worden georganiseerd, zo 

goed mogelijk aansluiten bij de behoeften van de jongeren. 
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Bijlage I: Enquête 

 

Enquête LHBT Jongerengroep 
 
Beste jongere, 
  
Ben je tussen de 14-25 jaar en behoor je tot de LHBT (lesbische, homoseksuele, biseksuele, 

transgender) doelgroep, dan vragen we je deze enquête in te vullen. Graag vragen we de komende 5 

minuten je aandacht voor het volgende. 

 

De LHBT Jongerengroep Zeeland is een enthousiaste groep jongeren die activiteiten organiseert voor 

en door LHBT-jongeren in Zeeland. Jouw mening kan waardevol zijn voor de LHBT Jongerengroep. 

 

De informatie uit de enquête zal enkel worden gebruikt voor het schrijven van een 

onderzoeksverslag. Dit betekent dat het geheel vertrouwelijk en anoniem is.  

 

Vul per vraag steeds één antwoord in. Kies steeds het antwoord dat het beste bij jou past. Wanneer 

je meerdere antwoorden mag invullen staat dit aangegeven. 

 

Veel succes met het invullen en alvast bedankt! 
 
 

Algemeen 

1. Hoe oud ben je? 
……… jaar 
 
2. Waar woon je in Zeeland? 
………………………………………………. 
 

Bekendheid LHBT Jongerengroep 

3. Ben je bekend met de LHBT Jongerengroep Zeeland? 
□ Ja. Ik ken de LHBT Jongerengroep en ik doe mee aan de activiteiten die ze organiseren 
□ Ja. Ik ken de LHBT Jongerengroep, maar ik doe niet mee aan de activiteiten 
□ Nee. Ik heb nog nooit van de LHBT Jongerengroep gehoord 
 
3a. Zo ja, waar ken je de LHBT Jongerengroep  Zeeland van? 
□ Het Anti Discriminatie Bureau 
□ COC Zeeland 
□ Flyers 
□ Media (Facebook/www.coczeeland.nl)  
□ Mondeling 
□ Vrienden 
□ Anders, zoals ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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3b. Zo nee, wat is volgens jou de reden dat de LHBT Jongerengroep Zeeland niet zo bekend is? 
□ Spreekt niet aan 
□ Te weinig promotie 
□ Te weinig activiteiten 
□ Anders, namelijk ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. Waar zou de LHBT Jongerengroep goed aan doen met betrekking tot de bekendheid?  
□ Flyers uitdelen   
□ Gebruik van media 
□ Mondelinge reclame 
□ Anders, zoals ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
5. Waar denk je aan als je aan de LHBT Jongerengroep Zeeland denkt? 
□ Toegankelijk. De drempel om hier naartoe te gaan is laag en de activiteiten spreken me aan 
□ Niet zo toegankelijk. De activiteiten spreken mij niet aan 
□ Niet zo toegankelijk. Ik zou hier niet snel naar toe gaan, voor mij is de drempel te hoog 
□ Niet toegankelijk. Ik heb geen behoefte aan een LHBT Jongerengroep 
 

Behoeften LHBT-jongeren 

6. Heb je behoefte om in contact te komen met andere LHBT-jongeren? 
□ Ja 
□ Nee 
□ Misschien 
  
7. Zou je overwegen om deel te nemen aan een activiteit als je die zouden aanspreken? 
□ Ja  
□ Nee 
 
7a. Zo ja, in wat voor activiteiten ben je geïnteresseerd? 
Meerdere antwoorden mogelijk 
□ Creatieve activiteiten (bv. schildermiddag, kookworkshops) 
□ Sportieve activiteiten (bv. wandelen, jongerenweekend) 
□ Culturele activiteiten (bv. museumbezoek, theater) 
□ Avond activiteiten (bv. film, caféavond)  
□ Anders, zoals …..………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
7b. Zo nee, wat is de reden dat je niet geïnteresseerd bent in de activiteiten? 
□ Ik durf de stap niet te nemen 
□ Ik heb er geen behoefte aan 
□ Ik mijn eigen vriendengroep 
□ Anders, namelijk ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
8. Hoe vaak zouden deze activiteiten plaats moeten vinden? 
□ Eén keer per week 
□ Eens in de twee weken 
□ Eén keer per maand 
□ Anders, ….………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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9. Hoe zou je het liefst benadert willen worden voor een activiteit? 
□ Persoonlijk  
□ Via de mail 
□ Via Facebook 
□ Promotiemateriaal 
□ Anders, ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

Ervaringen LHBT-jongeren 

10. Aan welke activiteiten van de LHBT Jongerengroep heb je deelgenomen? 
Meerdere antwoorden mogelijk 
□ Café-avonden 
□ Kookworkshops 
□ Jongerenweekenden 
□ Filmavonden 
□ Anders, zoals ….. 
□ Nooit deelgenomen 
 
11. Wat zou je anders willen zien aan de LHBT Jongerengroep? 
Meerdere antwoorden mogelijk 
□ Meer activiteiten 
□ Andere activiteiten 
□ Activiteiten dichter bij huis 
□ Leeftijdsgebonden activiteiten 
□ Toegankelijker door aansluiting (bv. kleinere groepen, leeftijdsgebonden groepen) 
□ Anders, namelijk ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
12. Maakt het voor jou uit als er al jongeren deelnemen die je kent? 
□ Ja 
□ Nee 
 
13. Maakt het voor jou uit als je van tevoren weet wie er aanwezig zullen zijn? 
□ Ja 
□ Nee 
 
14. Heb je nog tips of suggesties voor de LHBT Jongerengroep? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

https://docs.google.com/forms/d/1-c5bJsZj-

BLZydR6EKuDvIpIbpg8SPO04ap7q04Wmgo/edit?usp=forms_home 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1-c5bJsZj-BLZydR6EKuDvIpIbpg8SPO04ap7q04Wmgo/edit?usp=forms_home
https://docs.google.com/forms/d/1-c5bJsZj-BLZydR6EKuDvIpIbpg8SPO04ap7q04Wmgo/edit?usp=forms_home
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Bijlage II: Databoek 

ENQ1 

 Value 

Standard Attributes Position 1 

Label Hoe oud ben 

je? 

Type Numeric 

Format F8.2 

Measurement Scale 

Role Input 

N Valid 50 

Missing 0 

Central Tendency and 

Dispersion 

Mean 20.8200 

Standard Deviation 3.01486 

Percentile 25 19.0000 

Percentile 50 20.5000 

Percentile 75 23.0000 

 

ENQ2 

 Value Count Percent 

Standard Attributes Position 2   

Label Waar woon je in 

Zeeland? 
  

Type Numeric   

Format F8.2   

Measurement Scale   

Role Input   

N Valid 50   

Missing 0   

Central Tendency and 

Dispersion 

Mean 7.7000   

Standard Deviation 5.28089   

Percentile 25 2.0000   

Percentile 50 8.0000   

Percentile 75 12.0000   

Labeled Values 1.00 Middelburg 8 16.0% 

2.00 Goes 6 12.0% 

3.00 Yerseke 1 2.0% 

4.00 Koudekerke 2 4.0% 

5.00 Heinkenszand 2 4.0% 

6.00 Kortgene 1 2.0% 
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7.00 Kloetinge 2 4.0% 

8.00 Vlissingen 10 20.0% 

9.00 Vogelwaarde 1 2.0% 

10.00 Walcheren 1 2.0% 

11.00 Terneuzen 3 6.0% 

12.00 Burgh-

Haamstede 
1 2.0% 

13.00 Aardenburg 3 6.0% 

14.00 Kapelle 4 8.0% 

15.00 Tholen 1 2.0% 

16.00 Zeeuws-

Vlaanderen 
1 2.0% 

17.00 Zuiddorpe 1 2.0% 

18.00 Kruiningen 1 2.0% 

19.00 Reimerswaal 1 2.0% 

 

ENQ3 

 Value Count Percent 

Standard Attributes Position 3   

Label Ben je bekend 

met de LHBT 

Jongerengroep 

Zeeland? 

  

Type Numeric   

Format F8.2   

Measurement Nominal   

Role Input   

Valid Values 1.00 Ja, ik ken de 

LHBT 

Jongerengroep 

en ik doe mee 

aan de 

activiteiten die 

ze organiseren 

4 8.0% 

2.00 Ja, ik ken de 

LHBT 

Jongerengroep, 

maar ik doe niet 

mee aan de 

activiteiten 

26 52.0% 
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3.00 Nee, ik heb nog 

nooit van de 

LHBT 

Jongerengroep 

gehoord 

20 40.0% 

 

ENQ3A 

 Value Count Percent 

Standard Attributes Position 4   

Label Zo ja, waar ken 

je de LHBT 

Jongerengroep 

Zeeland van? 

  

Type Numeric   

Format F8.2   

Measurement Nominal   

Role Input   

Valid Values 1.00 Het Anti 

Discriminatie 

Bureau 

0 0.0% 

2.00 COC Zeeland 8 16.0% 

3.00 Flyers 2 4.0% 

4.00 Media 

(Facebook/www

.coczeeland.nl) 

8 16.0% 

5.00 Mondeling 5 10.0% 

6.00 Vrienden 5 10.0% 

7.00 Overig 6 12.0% 

Missing Values System  16 32.0% 

 

ENQ3B 

 Value Count Percent 

Standard Attributes Position 5   

Label Zo nee, wat is 

volgens jou de 

reden dat de 

LHBT 

Jongerengroep 

Zeeland niet zo 

bekend is? 

  

Type Numeric   

Format F8.2   
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Measurement Nominal   

Role Input   

Valid Values 1.00 Spreekt niet aan 4 8.0% 

2.00 Te weinig 

promotie 
27 54.0% 

3.00 Te weinig 

activiteiten 
1 2.0% 

4.00 Overig 14 28.0% 

Missing Values System  4 8.0% 

 

ENQ4 

 Value Count Percent 

Standard Attributes Position 6   

Label Waar zou de 

LHBT 

Jongerengroep 

goed aan doen 

met betrekking 

tot de 

bekendheid? 

  

Type Numeric   

Format F8.2   

Measurement Nominal   

Role Input   

Valid Values 1.00 Flyers uitdelen 6 12.0% 

2.00 Gebruik van 

media 
37 74.0% 

3.00 Mondelinge 

reclame 
3 6.0% 

4.00 Overig 4 8.0% 

 

ENQ5 

 Value Count Percent 

Standard Attributes Position 7   

Label Waar denk je 

aan als je aan 

de LHBT 

Jongerengroep 

Zeeland denkt? 

  

Type Numeric   

Format F8.2   
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Measurement Ordinal   

Role Input   

Valid Values 1.00 Toegangkelijk, 

de drempel om 

hier naartoe te 

gaan is laag en 

de activiteiten 

spreken me aan 

15 30.0% 

2.00 Niet zo 

toegangkelijk, 

de activiteiten 

spreken mij niet 

aan 

10 20.0% 

3.00 Niet zo 

toegangkelijk, ik 

zou hier niet 

snel naartoe 

gaan, voor mij is 

de drempel te 

hoog 

12 24.0% 

4.00 Niet 

toegangkelijk, ik 

heb geen 

behoefte aan 

een LHBT 

Jongerengroep 

11 22.0% 

Missing Values System  2 4.0% 

 

ENQ6 

 Value Count Percent 

Standard Attributes Position 8   

Label Heb je behoefte 

om in contact te 

komen met 

andere LHBT-

jongeren? 

  

Type Numeric   

Format F8.2   

Measurement Nominal   

Role Input   

Valid Values 1.00 Ja 14 28.0% 

2.00 Nee 10 20.0% 
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3.00 Misschien 26 52.0% 

 

ENQ7 

 Value Count Percent 

Standard Attributes Position 9   

Label Zou je 

overwegen om 

deel te nemen 

aan een 

activiteit als die 

je zou 

aanspreken? 

  

Type Numeric   

Format F8.2   

Measurement Nominal   

Role Input   

Valid Values 1.00 Ja 27 54.0% 

2.00 Nee 8 16.0% 

3.00 Misschien 15 30.0% 

 

ENQ7A 

 Value Count Percent 

Standard Attributes Position 10   

Label Zo ja, in wat 

voor activiteiten 

ben je 

geïnteresseerd? 

  

Type Numeric   

Format F8.2   

Measurement Nominal   

Role Input   

Valid Values 1.00 Creatieve 

activiteiten (bv. 

schildermiddag, 

kookworkshops) 

2 4.0% 

2.00 Sportieve 

activiteiten (bv. 

wandelen, 

jongerenweeke

nd) 

2 4.0% 
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3.00 Culturele 

activiteiten (bv. 

museumbezoek

, theater) 

3 6.0% 

4.00 Avond 

activiteiten (bv. 

film, caféavond) 

10 20.0% 

5.00 Meerdere 

activiteiten 
26 52.0% 

Missing Values System  7 14.0% 

 

ENQ7B 

 Value Count Percent 

Standard Attributes Position 11   

Label Zo nee, wat is 

de reden dat je 

niet 

geïnteresseerd 

bent in de 

activiteiten? 

  

Type Numeric   

Format F8.2   

Measurement Nominal   

Role Input   

Valid Values 1.00 Ik durf de stap 

niet te nemen 
10 20.0% 

2.00 Ik heb er geen 

behoefte aan 
3 6.0% 

3.00 Ik heb mijn 

eigen 

vriendengroep 

10 20.0% 

4.00 Overig 3 6.0% 

Missing Values System  24 48.0% 
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ENQ8 

 Value Count Percent 

Standard Attributes Position 12   

Label Hoe vaak 

zouden deze 

activiteiten 

plaats moeten 

vinden? 

  

Type Numeric   

Format F8.2   

Measurement Nominal   

Role Input   

Valid Values 1.00 Eén keer per 

week 
4 8.0% 

2.00 Eens in de twee 

weken 
14 28.0% 

3.00 Eén keer per 

maand 
29 58.0% 

4.00 Overig 3 6.0% 

 

ENQ9 

 Value Count Percent 

Standard Attributes Position 13   

Label Hoe zou je het 

liefst benaderd 

willen worden 

voor een 

activiteit? 

  

Type Numeric   

Format F8.2   

Measurement Nominal   

Role Input   

Valid Values 1.00 Persoonlijk 12 24.0% 

2.00 Via de mail 13 26.0% 

3.00 Via Facebook 18 36.0% 

4.00 Promotiemateri

aal 
5 10.0% 

5.00 Overig 2 4.0% 
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ENQ10 

 Value Count Percent 

Standard Attributes Position 14   

Label Aan welke 

activiteiten van 

de LHBT 

Jongerengroep 

heb je 

deelgenomen? 

  

Type Numeric   

Format F8.2   

Measurement Nominal   

Role Input   

Valid Values 1.00 Café-avonden 2 4.0% 

2.00 Kookworkshops 0 0.0% 

3.00 Jongerenweeke

nden 
1 2.0% 

4.00 Filmavonden 3 6.0% 

5.00 Nooit 

deelgenomen 
40 80.0% 

6.00 Overig 0 0.0% 

7.00 Meerdere 

activiteiten 
3 6.0% 

Missing Values System  1 2.0% 

 

ENQ11 

 Value Count Percent 

Standard Attributes Position 15   

Label Wat zou je 

anders willen 

zien aan de 

LHBT 

Jongerengroep? 

  

Type Numeric   

Format F8.2   

Measurement Nominal   

Role Input   

Valid Values 1.00 Meer activiteiten 4 8.0% 

2.00 Andere 

activiteiten 
3 6.0% 

3.00 Activiteiten 

dichterbij huis 
2 4.0% 
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4.00 Leefdtijdsgebon

den activiteiten 
5 10.0% 

5.00 Toegangkelijker 

door aansluiting 

(bv. kleinere 

groepen, 

leeftijdsgebonde

n groepen) 

10 20.0% 

6.00 Overig 5 10.0% 

7.00 Meerdere opties 12 24.0% 

Missing Values System  9 18.0% 

 

ENQ12 

 Value Count Percent 

Standard Attributes Position 16   

Label Maakt het voor 

jou uit als er al 

jongeren 

deelnemen die 

je kent? 

  

Type Numeric   

Format F8.2   

Measurement Nominal   

Role Input   

Valid Values 1.00 Ja 16 32.0% 

2.00 Nee 34 68.0% 

 

ENQ13 

 Value Count Percent 

Standard Attributes Position 17   

Label Maakt het voor 

jou uit als je van 

tevoren weet 

wie er aanwezig 

zullen zijn? 

  

Type Numeric   

Format F8.2   

Measurement Nominal   

Role Input   

Valid Values 1.00 Ja 30 60.0% 

2.00 Nee 20 40.0% 
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Bijlage III: Uitkomsten enquête 

Hoe oud ben je? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 14.00 3 6.0 6.0 6.0 

17.00 3 6.0 6.0 12.0 

18.00 4 8.0 8.0 20.0 

19.00 5 10.0 10.0 30.0 

20.00 10 20.0 20.0 50.0 

21.00 6 12.0 12.0 62.0 

22.00 2 4.0 4.0 66.0 

23.00 5 10.0 10.0 76.0 

24.00 4 8.0 8.0 84.0 

25.00 8 16.0 16.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

Waar woon je in Zeeland? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Middelburg 8 16.0 16.0 16.0 

Goes 6 12.0 12.0 28.0 

Yerseke 1 2.0 2.0 30.0 

Koudekerke 2 4.0 4.0 34.0 

Heinkenszand 2 4.0 4.0 38.0 

Kortgene 1 2.0 2.0 40.0 

Kloetinge 2 4.0 4.0 44.0 

Vlissingen 10 20.0 20.0 64.0 

Vogelwaarde 1 2.0 2.0 66.0 

Walcheren 1 2.0 2.0 68.0 

Terneuzen 3 6.0 6.0 74.0 

Burgh-Haamstede 1 2.0 2.0 76.0 

Aardenburg 3 6.0 6.0 82.0 

Kapelle 4 8.0 8.0 90.0 

Tholen 1 2.0 2.0 92.0 

Zeeuws-Vlaanderen 1 2.0 2.0 94.0 

Zuiddorpe 1 2.0 2.0 96.0 

Kruiningen 1 2.0 2.0 98.0 

Reimerswaal 1 2.0 2.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
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Ben je bekend met de LHBT Jongerengroep Zeeland? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ja, ik ken de LHBT 

Jongerengroep en ik doe 

mee aan de activiteiten die 

ze organiseren 

4 8.0 8.0 8.0 

Ja, ik ken de LHBT 

Jongerengroep, maar ik doe 

niet mee aan de activiteiten 

26 52.0 52.0 60.0 

Nee, ik heb nog nooit van de 

LHBT Jongerengroep 

gehoord 

20 40.0 40.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

  Zo ja, waar ken je de LHBT Jongerengroep Zeeland van? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid COC Zeeland 8 16.0 23.5 23.5 

Flyers 2 4.0 5.9 29.4 

Media 

(Facebook/www.coczeeland.

nl) 

8 16.0 23.5 52.9 

Mondeling 5 10.0 14.7 67.6 

Vrienden 5 10.0 14.7 82.4 

Overig 6 12.0 17.6 100.0 

Total 34 68.0 100.0  

Missing System 16 32.0   

Total 50 100.0   

 

  Zo nee, wat is volgens jou de reden dat de LHBT Jongerengroep Zeeland niet zo bekend is? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Spreekt niet aan 4 8.0 8.7 8.7 

Te weinig promotie 27 54.0 58.7 67.4 

Te weinig activiteiten 1 2.0 2.2 69.6 

Overig 14 28.0 30.4 100.0 

Total 46 92.0 100.0  

Missing System 4 8.0   

Total 50 100.0   
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  Waar zou de LHBT Jongerengroep goed aan doen met betrekking tot de bekendheid? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Flyers uitdelen 6 12.0 12.0 12.0 

Gebruik van media 37 74.0 74.0 86.0 

Mondelinge reclame 3 6.0 6.0 92.0 

Overig 4 8.0 8.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

Waar denk je aan als je aan de LHBT Jongerengroep Zeeland denkt? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Toegangkelijk, de drempel 

om hier naartoe te gaan is 

laag en de activiteiten 

spreken me aan 

15 30.0 31.3 31.3 

Niet zo toegangkelijk, de 

activiteiten spreken mij niet 

aan 

10 20.0 20.8 52.1 

Niet zo toegangkelijk, ik zou 

hier niet snel naartoe gaan, 

voor mij is de drempel te 

hoog 

12 24.0 25.0 77.1 

Niet toegangkelijk, ik heb 

geen behoefte aan een 

LHBT Jongerengroep 

11 22.0 22.9 100.0 

Total 48 96.0 100.0  

Missing System 2 4.0   

Total 50 100.0   

 

Heb je behoefte om in contact te komen met andere LHBT-jongeren? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ja 14 28.0 28.0 28.0 

Nee 10 20.0 20.0 48.0 

Misschien 26 52.0 52.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
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Zou je overwegen om deel te nemen aan een activiteit als die je zou 

aanspreken? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ja 27 54.0 54.0 54.0 

Nee 8 16.0 16.0 70.0 

Misschien 15 30.0 30.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

Zo nee, wat is de reden dat je niet geïnteresseerd bent in de activiteiten? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ik durf de stap niet te nemen 10 20.0 38.5 38.5 

Ik heb er geen behoefte aan 3 6.0 11.5 50.0 

Ik heb mijn eigen 

vriendengroep 
10 20.0 38.5 88.5 

Overig 3 6.0 11.5 100.0 

Total 26 52.0 100.0  

Missing System 24 48.0   

Total 50 100.0   

 

 
  

Zo ja, in wat voor activiteiten ben je geïnteresseerd? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Creatieve activiteiten (bv. 

schildermiddag, 

kookworkshops) 

2 4.0 4.7 4.7 

Sportieve activiteiten (bv. 

wandelen, 

jongerenweekend) 

2 4.0 4.7 9.3 

Culturele activiteiten (bv. 

museumbezoek, theater) 
3 6.0 7.0 16.3 

Avond activiteiten (bv. film, 

caféavond) 
10 20.0 23.3 39.5 

Meerdere activiteiten 26 52.0 60.5 100.0 

Total 43 86.0 100.0  

Missing System 7 14.0   

Total 50 100.0   
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Hoe vaak zouden deze activiteiten plaats moeten vinden? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Eén keer per week 4 8.0 8.0 8.0 

Eens in de twee weken 14 28.0 28.0 36.0 

Eén keer per maand 29 58.0 58.0 94.0 

Overig 3 6.0 6.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

Hoe zou je het liefst benaderd willen worden voor een activiteit? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Persoonlijk 12 24.0 24.0 24.0 

Via de mail 13 26.0 26.0 50.0 

Via Facebook 18 36.0 36.0 86.0 

Promotiemateriaal 5 10.0 10.0 96.0 

Overig 2 4.0 4.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

Aan welke activiteiten van de LHBT Jongerengroep heb je deelgenomen? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Café-avonden 2 4.0 4.1 4.1 

Jongerenweekenden 1 2.0 2.0 6.1 

Filmavonden 3 6.0 6.1 12.2 

Nooit deelgenomen 40 80.0 81.6 93.9 

Meerdere activiteiten 3 6.0 6.1 100.0 

Total 49 98.0 100.0  

Missing System 1 2.0   

Total 50 100.0   
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 Wat zou je anders willen zien aan de LHBT Jongerengroep? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Meer activiteiten 4 8.0 9.8 9.8 

Andere activiteiten 3 6.0 7.3 17.1 

Activiteiten dichterbij huis 2 4.0 4.9 22.0 

Leefdtijdsgebonden 

activiteiten 
5 10.0 12.2 34.1 

Toegangkelijker door 

aansluiting (bv. kleinere 

groepen, leeftijdsgebonden 

groepen) 

10 20.0 24.4 58.5 

Overig 5 10.0 12.2 70.7 

Meerdere opties 12 24.0 29.3 100.0 

Total 41 82.0 100.0  

Missing System 9 18.0   

Total 50 100.0   

 

Maakt het voor jou uit als er al jongeren deelnemen die je kent? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ja 16 32.0 32.0 32.0 

Nee 34 68.0 68.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  

 

Maakt het voor jou uit als je van tevoren weet wie er aanwezig zullen zijn? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ja 30 60.0 60.0 60.0 

Nee 20 40.0 40.0 100.0 

Total 50 100.0 100.0  
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Bijlage IV: Taakverdeling 

  

 

Taken Naam Week  

Opzet verslag Jessica Week 43 

Hoofdstuk 1 
Inleiding  
 
 

 
Allen 

Week 1 

Hoofdstuk 2 
Theoretisch kader  
§ 2.1 LHBT-jongeren 
§ 2.2 LHBT-jongerengroep 
§ 2.3 Beschermende factoren voor de  LHBT-
jongeren 
§ 2.4 Nationale en internationale 
preventieprogramma’s  
 

 
 
Jessica 
Lieke 
Kim 
 
Allen 

Week 48 

Hoofdstuk 3 
Methode 
§ 3.1 Onderzoeksontwerp 
§ 3.2 Onderzoekseenheden 
§ 3.3 Procedure 
§ 3.4 Meetinstrument  
§ 3.5 Betrouwbaarheid en validiteit 
§ 3.6 Ethische overwegingen 
 

 
Allen 

Week 47 
 
 

Hoofdstuk 4  
Resultaten 
§ 4.1 Verloop van het onderzoek 
§ 4.2 Resultaten van het onderzoek 
 

 
Allen 

Week 1 

Hoofdstuk 5 
Discussie 
§ 5.1 Analyse van de resultaten 
§ 5.2 Sterke en zwakke kanten van het 
onderzoek 

 
Allen 

Week 1 

Hoofdstuk 6 
Conclusies en aanbevelingen 
§ 6.1 Conclusies  
§ 6.2 Aanbevelingen 
 

 
Allen 

Week 2 

Enquêtes verspreiden Allen Week 50 

Enquêtes invoeren Allen Week 51 en 1 

Referenties 
 

Allen Week 48 en 2 

Bijlagen 
Bijlage I: Taakverdeling 

 
Allen 
 

Week 2 
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Bijlage V: Tips en suggesties respondenten 
 

- Meer promotie, je hoort er zelden van. 
- Ik vind het onprettig om in een LHBT groep deel te nemen, want ik plaats in mijn ogen mezelf 

dan in een hokje. Ik prima als homoseksueel functioneren in de maatschappij, zonder mij te 

omringen met mensen van de groepen. Ik heb dat niet nodig. Wat ik heb het idee dat 

hetero's dit soort activiteiten mijden. 

- Maak meer bekendheid. Ook op scholen, want daar kan iedereen er mee in aanraking 

komen. 

- Ga een keer iets buiten het café. 

- It'd be great if this was international and not just Dutch people! 

- Jullie zijn top. 

- Benader mij maar snel zodat ik mee kan doen en niet verlegen thuis blijf! ;) 

- Persoonlijk vind ik de promotie nog matig. Ik vind zelf wel interessant maar aan deelname 

van de activiteiten heb ik geen behoefte. 

 

Bijlage VI: Mail organisaties 

 
Beste meneer/mevrouw, 
 

Wij, drie Pedagogiekstudenten aan de hogeschool Zeeland, doen in samenwerking met het Anti 

Discriminatie Bureau Zeeland onderzoek naar de behoefte van LHBT-jongeren in Zeeland. Voor dit 

onderzoek nemen wij onder andere een enquête af. Wij zouden erg geholpen zijn wanneer onze 

enquête op uw site kan worden geplaatst en eventueel op andere media zoals Facebook. Is dit 

mogelijk? 

De jongeren kunnen de enquête invullen wanneer deze op hen van toepassing is. Het is een online 

enquête die kan worden ingevuld door middel van deze link: 

 

https://docs.google.com/forms/d/1-c5bJsZj-BLZydR6EKuDvIpIbpg8SPO04ap7q04Wmgo/viewform 

 

Wij horen graag van u. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jessica Pigmans, Kim Baas en Lieke Tanke 

 

https://docs.google.com/forms/d/1-c5bJsZj-BLZydR6EKuDvIpIbpg8SPO04ap7q04Wmgo/viewform

