
 

 
 

‘Ik hoop dat het straks niet uitmaakt wat je bent en wie je liefhebt’ 
 

Aangiftebereidheid na anti-lhbtiq+-geweld 
 
 
 

 
Amsterdam, juli 2022 

Vrije Universiteit Amsterdam 

Faculteit der Rechtsgeleerdheid 

Master Opsporingscriminologie 

 

 

 

 

Auteur: 

Joy Veenman, 2634501. 

j.veenman@student.vu.nl 

 

 

 

Datum: 15 juli 2022 

Plaats: Amsterdam 

Begeleider: A. van Baar 

Tweede lezer: A. Slotboom 

mailto:j.veenman@student.vu.nl


 

 

 

 2 

Voorwoord 

Voor u ligt de masterscriptie ‘Ik hoop dat het straks niet uitmaakt wat je bent en wie je liefhebt’, over 

aangiftebereidheid na anti-lhbtiq+-geweld’ waarin onderzoek is gedaan naar de factoren die een rol 

spelen bij de aangiftebereidheid van slachtoffers na anti-lhbtiq+-geweld. Deze scriptie is geschreven in 

het kader van mijn het afstuderen voor de master Opsporingscriminologie aan de Vrije Universiteit 

Amsterdam. 

 Mijn afstudeerperiode heb ik ervaren als een erg leuke en interessante periode van keihard 

werken; ik ben ontzettend trots op het eindresultaat. Het onderwerp sprak mij direct aan omdat ik, 

naast de uitdaging, hiermee bijdraag aan verbetering voor de doelgroep zodat het ‘straks’ inderdaad 

niet meer uitmaakt wat je bent en wie je liefhebt. 

 Hier hebben meerdere personen aan bijgedragen die ik daarvoor wil bedanken. In de eerste 

plaats wil ik graag mijn begeleidster Annika van Baar bedanken voor de goede begeleiding, 

ondersteuning en leerzame feedback. Tevens wil ik graag de respondenten van dit onderzoek 

bedanken. Zij maakten tijd voor mij vrij en stelden zich kwetsbaar op en dat waardeer ik enorm.  Tot 

slot wil ik graag mijn familie en vrienden bedanken voor hun steun en aanmoediging tijdens de 

afstudeerperiode.  

 

Ik wens u veel leesplezier.  

 

Joy Veenman 

Amsterdam, juli 2022. 
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Samenvatting  

Anti-lhbtiq+-geweld doet zich zo frequent voor, dat de groep die het betreft er vaak geen melding meer 

van maakt; de meldings- en aangiftebereidheid onder slachtoffers is dan ook laag (Hielkema, 2021). 

Blijkens onderzoek doet hooguit tien procent van de slachtoffers aangifte na anti-lhbtiq+-geweld 

(Hotse Smit, 2017).  Hoewel er naar de aangiftebereidheid van delicten in het algemeen relatief veel 

wetenschappelijk onderzoek is gedaan, ontbreekt een specifiek theoretisch kader inzake de factoren 

die een rol spelen bij de aangiftebereidheid van slachtoffers van anti-lhbtiq+-geweld (Goudriaan et al., 

2005).  

 Dit onderzoek beoogt meer inzicht te verkrijgen in factoren die een rol spelen bij de 

aangiftebereidheid na anti-lhbtiq+-geweld. Onderzocht wordt of factoren die volgens de literatuur en 

empirisch onderzoek van invloed zijn op de aangiftebereidheid na slachtofferschap in het algemeen, 

ook van toepassing zijn op slachtoffers van anti-lhbtiq+-geweld. Daarnaast wordt bekeken of de sociale 

positie van lhbtiq+-ers, onderverdeeld in gevoel van acceptatie en welzijn, van invloed is op hun 

aangiftebereidheid. In dit onderzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal: ‘’In hoeverre en 

onder welke omstandigheden hebben reguliere factoren en additionele factoren invloed op de 

aangiftebereidheid na anti-lhbtiq+-geweld?’’. Deze onderzoeksvraag is beantwoord aan de hand van 

literatuuronderzoek, een enquête en vijf semigestructureerde interviews met slachtoffers van anti-

lhbtiq+-geweld.  

 Uit de resultaten is gebleken dat voornamelijk de volgende factoren een rol spelen bij de 

aangiftebereidheid na anti-lhbtiq+-geweld: ernst van het delict, leeftijd, eerder slachtofferschap, 

attituden ten opzichte van de politie en acceptatie door de naaste omgeving. Het blijkt dat de factoren 

die de aangiftebereidheid van slachtoffers van anti-lhbtiq+-geweld beïnvloeden, deels overeenkomen 

met het gevormde theoretisch kader en dat daarnaast aanvullende factoren een rol spelen. Hieruit kan 

een nieuw theoretisch model worden afgeleid, dat de basis is voor de conclusie, aanbevelingen en 

mogelijk vervolgonderzoek, van factoren die een rol spelen bij de aangiftebereidheid van slachtoffers 

van anti-lhbtiq+-geweld. Kortom, zowel reguliere factoren als de sociale positie van de lhbtiq+-ers 

hebben deels invloed op de aangiftebereidheid na anti-lhbtiq+-geweld.  

 Vanuit deze studie worden drie aanbevelingen gedaan. De eerste aanbeveling is het inzetten 

van vertrouwenspersonen voor lhbtiq+’ers op politiebureaus. Vertrouwenspersonen weten hoe 

lhbtiq+-slachtoffers willen worden benaderd en wat binnen de gemeenschap speelt, zodat slachtoffers 

zich gezien en gehoord voelen. Dit vergroot het vertrouwen in de politie onder lhbtiq+’ers; dit 

beïnvloedt de attitude ten opzichte van de politie en daarmee het aangiftegedrag positief.  
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 De tweede aanbeveling is het oproepen van scholen en docentenacademies om zowel de 

frequentie als de kwaliteit waarmee aandacht wordt besteed aan acceptatie te verhogen. Dit zorgt 

enerzijds voor een preventieve werking tegen anti-lhbtiq+-geweld, anderzijds leidt het tot een betere 

acceptatie door de naaste omgeving, hetgeen het aangiftegedrag positief beïnvloedt.  

 De derde aanbeveling is het creëren van bewustwording binnen de lhbtiq+-gemeenschap. 

Enerzijds om de doelgroep bewust maken van het essentiële belang van aangifte van het geweld dat 

hen is aangedaan. Anderzijds om hen voor te lichten over de mogelijkheid lhbtiq+-geweld anoniem te 

melden. Voor, voornamelijk, jongere lhbtiq+’ers die nog niet naar buiten traden met hun geaardheid, 

voorkeur of genderidentiteit zou deze wetenschap het verschil kunnen maken in hun keuze wel of 

geen aangifte te doen. Anonimiteit voorkomt immers dat slachtoffers het risico lopen hun geaardheid, 

voorkeur of genderidentiteit te moeten openbaren als zij hier (nog) niet aan toe zijn.  
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1. Inleiding 

‘’Amsterdamse homo’s passen hun gedrag aan uit angst voor geweld’, zo luidt de kop van Trouw op 

21 juli 2021. Uit onderzoek naar discriminatie van homo’s in Amsterdam blijkt dat structureel verbaal 

en fysiek geweld tegen hen wordt gebruikt op straat, in het openbaar vervoer en tijdens het uitgaan. 

Dit heeft grote gevolgen voor hoe zij zich in openbare ruimtes gedragen. Amsterdam is niet alleen 

structureel onveilig voor homo’s, maar voor de hele lhbtiq+-gemeenschap (Claus, 2021). Onder de 

lhbtiq+-gemeenschap vallen lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transseksuelen, interseksuelen 

en queers. De plus staat voor personen die niet vallen onder de letters lhbtiq, alsmede personen die 

noch heteroseksueel of cisgender zijn, noch geslachtskenmerken hebben die binnen de algemeen 

gangbare definities van ‘vrouwelijk’ of ‘mannelijk’ vallen (Rijksoverheid, z.d.)1. Het fysieke en verbale 

geweld jegens de lhbtiq+-gemeenschap laat een patroon zien waarbij groepen, van doorgaans, jongens 

lhbtiq+’ers uitschelden gecombineerd met intimidatie, bedreiging en vandalisme. Sommige incidenten 

escaleren in (zwaar) fysiek geweld (Claus, 2021).  

Bij bovenstaand geweld is er sprake van zogenoemde hate crime; geweldpleging en andere 

misdrijven primair ingegeven door racisme, vreemdelingenhaat, religieuze intolerantie dan wel door 

vooroordelen tegen mensen met een beperking, andere seksuele geaardheid of genderidentiteit 

(IDEM, 2016). Het gaat hierbij verder dan een individuele actie tegen een individueel persoon. Het gaat 

om een, al dan niet bewuste, poging een hele groep te treffen (IDEM, 2016). Het gevolg van geweld 

jegens lhbtiq+’ers is dat velen hun leven in openbare ruimtes, en soms zelfs in de privésfeer, 

permanent hebben aangepast zoals met de telefoon op camerastand naar buiten, dichtlaten van de 

gordijnen, ook overdag, niet meer hand in hand op straat lopen, een rondje om lopen bij het zien van 

een groep jongens, het openbaar vervoer mijden of zelfs verhuizen (Claus, 2021; Hielkema, 2021). Het 

bovenstaande laat zien dat geweld en discriminatie diep ingrijpen in het leven van onze medeburgers: 

niet alleen worden lhbtiq+’ers veelvuldig geconfronteerd met geweld en onveiligheid, ook 

discriminatie, bij toegang tot bijvoorbeeld werk of gezondheidzorg, doet zich op grote schaal voor 

(Rijksoverheid, 2021). Bovendien neemt haatzaaiing en anti-lhbtiq+-haat toe (Rijksoverheid, 2021). De 

hieruit voortvloeiende stigmatisering gaat zelfs zover, dat hun identiteit wordt ontkend. In deze 

 
1  Lesbiennes en homoseksuelen zijn personen die zich aangetrokken voelen tot personen van hetzelfde geslacht. Biseksuelen 
voelen zich aangetrokken tot beide geslachten. Deze personen hebben een bepaalde seksuele gerichtheid (ook wel seksuele 
geaardheid of seksuele oriëntatie genoemd). Transseksuelen zijn personen waarvan de genderidentiteit of -expressie niet 
overeenkomt met hun geboortegeslacht. Interseksuelen personen zijn geboren met geslachtskenmerken die niet passen bij 
de typische definitie van mannelijk of vrouwelijk. Tot slot zijn queers personen waarvan de identiteit niet past in een binaire 
classificatie van seksualiteit of geslacht. Queers verzetten zich tegen het man-vrouw onderscheid en elke identiteitsvorm in 
het algemeen (Rijksoverheid, z.d.a). In de afgelopen decennia vonden op meerdere gebieden binnen de seksuele geaardheid 
en genderidentiteit ontwikkelingen plaats, hetgeen zorgde voor een uitbreiding van lhb’s naar lhbtiq+’ers. In deze studie 
worden onderzoeken betrokken, gedaan onder lhb’s en alle andere daaraan toegevoegde geaardheden en identiteiten. 
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context loopt een groot aantal lhbtiq+-personen een verhoogd risico op marginalisering en sociale 

uitsluiting (Rijksoverheid, 2021). 

Agressie tegen lhbtiq+’ers in Amsterdam doet zich zo frequent voor, dat de groep die het 

betreft er vaak geen melding meer van maakt; de meldings- en aangiftebereidheid onder slachtoffers 

is dan ook laag (Hielkema, 2021). Blijkens onderzoek doet hooguit tien procent van de slachtoffers 

aangifte (Hotse Smit, 2017). Bestaand onderzoek wijst uit dat slachtoffers het frustrerend vinden om 

dergelijke incidenten te melden of aangifte te doen. Zij stellen dat het veel tijd kost en vaak nutteloos 

is. Bovendien willen slachtoffers vaak zelf zo weinig mogelijk aandacht besteden aan het incident, zij 

negeren het of bestempelen het als ’onbelangrijk’ (Brants, Kool & Ringnalda, 2007; CGKR, 2011; Herek, 

2002a; Herek, Gillis & Cogan, 1999; Poelman & Smits, 2007; Van San & De Boom, 2006). Het labelen 

van een voorval als hate crime kan de psychologische effecten ervan vergroten, doordat het gevoel 

van machteloosheid van het slachtoffer wordt versterkt (Herek, 2002b). Daarnaast worden hetero-

agenten niet vertrouwd als ter zake kundig (Claus, 2021). Tevens schieten instanties, die hulp en troost 

zouden moeten bieden, tekort. Het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) is bijvoorbeeld 

voor velen onbekend (Hotse Smit, 2017). Roze in Blauw, het meldpunt voor de lhbtiq+-gemeenschap, 

wordt als slecht functionerend beschreven; meldingen zijn tijdrovend, het vervolgproces is 

onbevredigend en terugkoppeling gebrekkig (Hotse Smit, 2017). Echter, empirisch bewijs over factoren 

die van invloed zijn op de aangiftebereidheid rond anti-lhbtiq+-geweld zijn schaars; in dit verband zijn 

uitsluitend bovenstaande onderzoeken naar de lage aangiftebereidheid geraadpleegd. 

Door middel van kwantitatief en kwalitatief onderzoek wordt in de huidige studie in kaart 

gebracht welke factoren de aangiftebereidheid na anti-lhbtiq+-geweld beïnvloeden. Onderzocht wordt 

of reeds bekende factoren die van invloed zijn op de aangiftebereidheid na slachtofferschap in het 

algemeen, ook van toepassing zijn op de aangiftebereidheid na anti-lhbtiq+-geweld. Deze bekende, 

hierna te noemen, reguliere factoren zijn in dit verband factoren op delict-, slachtoffer- en 

omgevingsniveau waarvan theoretisch en empirisch Nederlands en internationaal onderzoek aantoont 

dat zij de aangiftebereidheid beïnvloeden (Van de Weijer & Bernasco, 2016).   

 Gelet op het omgevingsniveau wordt vanuit psychologisch perspectief op individueel niveau 

de rol van de omgeving erkent bij de totstandkoming van de beslissing van het slachtoffer tot het al 

dan niet doen van aangifte: de positieve en negatieve invloed van de directe sociale omgeving zoals 

familie, vrienden en collega’s (Van de Weijer & Bernasco, 2016). Daarnaast kan de aangiftebereidheid 

ook worden verklaard met behulp van contextuele factoren die betrekking hebben op structurele 

omgevingskenmerken, in het bijzonder op de segregatie in de samenleving zoals ruimtelijke, 

sociaaleconomische en etnische segregatie (Van de Weijer & Bernasco, 2016). In dit verband kunnen 

de verschillende vormen van geweld en discriminatie jegens lhbtiq+-personen tot marginalisering of 
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sociale uitsluiting leiden; in vergelijking met heteroseksuele leeftijdsgenoten is derhalve sprake van 

(sociale) segregatie op basis van seksuele geaardheid en/of genderidentiteit. In de huidige studie 

wordt de sociale segregatie aangeduid als ‘sociale positie’, bestaande uit twee additionele factoren: 

acceptatie en welzijn. In het theoretisch kader (hoofdstuk 2.3.) wordt het belang van deze factoren en 

het mogelijke verband met de aangiftebereidheid toegelicht. In het huidige onderzoek wordt zowel 

onderzocht welke factoren de lage aangiftebereidheid na anti-lhbtiq+-geweld verklaren als welke 

factoren hierbij doorslaggevend zijn: de bovengenoemde reguliere factoren gebaseerd op theoretisch 

en empirisch onderzoek bij aangifte na slachtofferschap in het algemeen of de achtergestelde sociale 

positie van de lhbtiq+’ers. In figuur 1 wordt het onderzoek met de bijbehorende factoren schematisch 

weergegeven. 

Het doel van dit onderzoek is het vergroten van de aangiftebereidheid na anti-lhbtiq+-geweld. 

Slachtoffers zijn poortwachters van het strafrechtsysteem. Een aangifte vormt het begin van de gehele 

strafrechtketen en is van groot belang voor de kwaliteit van opsporing en vervolging (Seunis, 2017). In 

artikel 51a van het Wetboek van Strafvordering (Sv) wordt een slachtoffer gedefinieerd als “degene 

die als rechtstreeks gevolg van een strafbaar feit vermogensschade of ander nadeel heeft 

ondervonden.” Afhankelijk van meldingen van strafbare feiten gaan opsporingsinstanties over tot een 

strafrechtelijk onderzoek en potentiële strafrechtelijke vervolging (Hindelang & Gottfredson, 1976; 

Salet et al., 2020). De politie moet in nauw overleg met het Openbaar Ministerie en het lokale bestuur 

prioriteiten stellen en alle informatie uit aangiftes registreren. Op basis van deze informatie kunnen 

analyses worden gemaakt die de politie in staat stelt gerichter actie te ondernemen tegen lhbtiq+-

geweld, zoals het inzetten van gerichte opsporingsmiddelen of extra surveillances (Seunis, 2017). In dit 

onderzoek wordt, in overeenstemming met wat algemeen gebruikelijk is, het aandeel ondervonden 

delicten aangeduid waarvan door de slachtoffers naar eigen zeggen aangifte is gedaan. Het gaat 

derhalve om door het slachtoffer gerapporteerd gedrag en niet om diens voornemen, intentie of 

geneigdheid om melding of aangifte te doen (Akkermans, 2016).  

 

1.1. Wetenschappelijke relevantie  

Zoals bovenstaand beschreven, is vanuit Nederlandse en internationale studies reeds uitvoerig 

onderzoek gedaan naar factoren die een rol spelen bij de aangiftebereidheid na slachtofferschap in 

het algemeen en na specifieke delicten zoals vermogens- of geweldsdelicten (Van de Weijer & 

Bernasco, 2016). Echter, werd anti-lhbtiq+-geweld niet eerder als specifiek delict in onderzoeken 

betrokken. In de huidige studie wordt daarom bekeken of reguliere factoren invloed hebben op de 

aangiftebereidheid na anti-lhbtiq+-geweld. Daarnaast wordt onderzocht of de sociale positie 

(acceptatie en welzijn) van lhbtiq+’ers invloed heeft op de aangiftebereidheid na anti-lhbtiq+-geweld. 
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In het verlengde van deze twee deelonderzoeken wordt tevens bekeken welke factoren de meeste 

invloed hebben: de reguliere of de additionele factoren. Het huidige onderzoek draagt daarmee bij aan 

het verkrijgen van inzicht in en kennis over de toepasbaarheid op anti-lhbtiq+-geweld van enerzijds 

reguliere factoren die de aangiftebereidheid beïnvloeden en anderzijds de invloed van de sociale 

positie van de specifieke doelgroep op de aangiftebereidheid; aanbevelingen worden gedaan om de 

aangiftebereidheid te verhogen. Deze studie is daarmee wetenschappelijke relevant voor het 

strafrechtelijke werkveld in het kader van uitbreiding van bestaande theorieën over 

aangiftebereidheid. Kennis over en daarmee verbetering van de aangiftebereidheid na lhbtiq+-geweld 

komt de opsporing en vervolging van daders ten goede. Daarnaast kan aan de hand van het huidige 

onderzoek worden bepaald waar vervolgonderzoek dient te worden ingezet.    

 

1.2. Onderzoeksvragen  

In dit onderzoek wordt getracht de volgende onderzoeksvraag te beantwoorden: ‘In hoeverre en onder 

welke omstandigheden hebben reguliere factoren en additionele factoren invloed op de 

aangiftebereidheid na anti-lhbtiq+-geweld?’ Voordat een antwoord op deze onderzoeksvraag kan 

worden geformuleerd, dienen eerst onderstaande deelvragen te worden beantwoord.  

1. Wat is anti-lhbtiq+-geweld? 

2. In hoeverre hebben factoren die een rol spelen bij de aangiftebereidheid na slachtofferschap van 

(gewelds)delicten in het algemeen, bekend uit theoretisch en empirisch onderzoek, invloed op de 

aangiftebereidheid na anti-lhbtiq+-geweld? 

3. In hoeverre heeft het gevoel van acceptatie van lhbtiq+’ers invloed op de aangiftebereidheid na 

anti-lhbtiq+-geweld? 

4. In hoeverre beïnvloedt het welzijn van lhbtiq+’ers de aangiftebereidheid na anti-lhbtiq+-geweld? 

 

1.3. Leeswijzer 

In het volgende hoofdstuk wordt aan de hand van bestaande literatuur een theoretisch kader over de 

aangiftebereidheid van slachtoffers weergegeven en worden additionele factoren toegelicht. In 

hoofdstuk 3 worden de gebruikte onderzoeksmethoden van het huidige onderzoek beschreven: 

literatuuronderzoek, enquête en interviews. Vervolgens worden in hoofdstuk 4 de resultaten van het 

huidige onderzoek weergegeven. In hoofdstuk 5 volgt hiervan de conclusie. In hoofdstuk 6 volgt de 

discussie waarbij kanttekeningen en limitaties van het huidige onderzoek aan bod komen. Tot slot 

worden in hoofdstuk 7 aanbevelingen gepresenteerd voor wetenschappelijk vervolgonderzoek en voor 

de praktijk.  
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2. Theoretisch kader 

Een specifiek theoretisch kader voor factoren die van invloed kunnen zijn op de aangiftebereidheid na 

anti-lhbtiq+-geweld ontbreekt. Zodoende wordt het theoretisch kader voor het deelonderzoek naar 

de reguliere factoren gevormd op basis van eerder gepubliceerde onderzoeken naar factoren die de 

aangiftebereidheid na slachtofferschap in het algemeen, beïnvloeden. Het theoretische kader voor het 

deelonderzoek naar de invloed van de sociale positie, onderverdeeld in welzijn en acceptatie van 

lhbtiq+’ers, is gevormd op basis van onderstaand vermelde onderzoeken. Hieronder worden beide 

achtereenvolgend toegelicht. Voor de aansluiting van het theoretische kader op anti-lhbtiq+-geweld, 

en beantwoording van deelvraag 1, wordt bij 2.1 uiteengezet wat anti-lhbtiq+-geweld is.  

Uit onderzoek naar factoren die de aangiftebereidheid na slachtofferschap in het algemeen 

beïnvloeden, blijkt dat de mate van aangiftebereidheid kan worden gedifferentieerd naar delictsoort 

(Van de Weijer & Bernasco, 2016). Deze regulieren factoren houden zowel verband met de 

aangiftebereidheid na slachtofferschap van algemene delicten als van geweldsdelicten. Voor de 

aansluiting met het huidige onderzoek, dat zich richt op anti-lhbtiq+-geweld, zal worden aangegeven 

wanneer de reguliere factoren betrekking hebben op geweldsdelicten. Daarnaast wordt in dit 

onderzoek bekeken of de sociale positie van lhbtiq+’ers en daarmee samenhangende factoren, van 

invloed zijn op de aangiftebereidheid. Lhbtiq+’ers lijken, ten opzichte van heteroseksuele 

leeftijdsgenoten, een achtergestelde (sociale) positie te hebben als het gaat om welzijn, sociale relaties 

en fysieke gezondheid (Keuzenkamp & Kuyper, 2013; Kuyper, 2015). Deze drie aspecten, welzijn, 

sociale relaties en fysieke gezondheid, worden in de huidige studie onder de noemer sociale positie 

onderverdeeld in twee additionele factoren: acceptatie en welzijn. De factor acceptatie is gebaseerd 

op onderzoek van Keuzenkamp en Kuyper (2013) waaruit blijkt dat sociale relaties samenhangen met 

het gevoel van acceptatie; negatieve reacties vanuit de leefomgeving, leeftijdsgenoten, ouders, 

docenten en samenleving, verklaren waarom lhbt-jongeren de achtergestelde sociale positie hebben. 

Keuzenkamp (2007) maakt daarbij in haar onderzoek onderscheid tussen acceptatie in de 

openbaarheid en acceptatie door de naaste omgeving. Deze operationalisatie wordt in het huidige 

onderzoek overgenomen. De additionele factor welzijn is gevormd op basis van onderzoek van Kuyper 

(2015) waarin zij welzijn operationaliseert in geluk, eigenwaarde, psychosomatische klachten, 

psychische problemen en suïcidale gedachten. Deze operationalisatie wordt in het huidige onderzoek 

eveneens overgenomen. Daarnaast is het aspect fysieke gezondheid via de operationalisatie van 

Kuyper (2015) (psychosomatische klachten) opgenomen in de factor welzijn. Dit aspect wordt derhalve 

niet als afzonderlijke additionele factor onderzocht. Kortom, in de huidige studie wordt onderzocht in 

hoeverre reguliere en de nieuwe, additionele factoren acceptatie en welzijn van lhbtiq+’ers, van 

invloed zijn op de aangiftebereidheid na anti-lhbtiq+-geweld. Tabel 1 geeft een overzicht van de 
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factoren, gecategoriseerd per niveau, die zijn betrokken in het huidige onderzoek naar de 

aangiftebereidheid na anti-lhbtiq+-geweld. 

 

2.1. Anti-lhbtiq+-geweld 

Daar anti-lhbtiq+-geweld een vorm is van discriminatie wordt in deze paragraaf de wetgeving over 

strafbare discriminatie in Nederland besproken. 

 Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet geeft het kader voor de wettelijke 

discriminatieverboden. Dit artikel luidt: ‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke 

gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, 

ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’ 

 Sinds 1994 geldt in Nederland de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB). De AWGB is in 

2004 aangepast om volledig te voldoen aan de Europese richtlijnen over discriminatie. De AWGB 

verbiedt het maken van direct en indirect onderscheid op grond van godsdienst, levensovertuiging, 

politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid en burgerlijke 

staat. In dit kader is de AWGB een uitwerking van artikel 1 van de Nederlandse Grondwet voor het 

private rechtsgebied, dat doorwerkt op vrijwel alle terreinen van het maatschappelijk leven: werk, 

handel, scholing, dienstverlening et cetera. De AWGB concretiseert de open norm van artikel 1 en geeft 

aan welke gevallen een gelijke behandeling vereisen. De AWGB is burgerlijk recht, dat betekent dat 

het handelt om de verhouding tussen private partijen. De Commissie Gelijke Behandeling behandelt 

zaken die in het kader van de AWGB worden voorgelegd; haar uitspraken zijn niet bindend (Schuyf, 

2009).  

 Artikel 90quater van het Wetboek van Strafrecht geeft de strafrechtelijke definitie van 

discriminatie: ‘Onder discriminatie of discrimineren wordt verstaan elke vorm van onderscheid, elke 

uitsluiting, beperking of voorkeur, die ten doel heeft of ten gevolge kan hebben dat de erkenning, het 

genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele 

vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het 

maatschappelijke leven, wordt tenietgedaan of aangetast.’ 

 Discriminatie kent vele verschijningsvormen. In de artikelen 137c tot en met 137g en artikel 

429quater van het Wetboek van Strafrecht zijn de grondvormen van discriminatie strafbaar gesteld, 

namelijk het in het openbaar beledigen, het aanzetten tot haat, discriminatie of geweld en het bij de 

uitoefening van ambt, beroep of bedrijf discrimineren van personen wegens ras, godsdienst, 

levensovertuiging, geslacht, seksuele gerichtheid of handicap (Schuyf, 2009). 

Er worden vele 'gewone' delicten gepleegd waarbij discriminatoire aspecten - doorgaans als 

motief op de achtergrond - een rol spelen. Deze delicten worden aangeduid als 'commune delicten 
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met een discriminatoir aspect'. Deze zogenaamde commune discriminatie kan allerhande vormen van 

strafbaar handelen betreffen, zoals eenvoudige belediging (artikel 266 jo 267 Sr), bedreiging met enig 

misdrijf (artikel 285 Sr), openlijke geweldpleging (artikel 141 Sr), mishandeling (artikel 300 e.v. Sr), 

vernieling (artikel 350 Sr), brandstichting (artikel 157 Sr) of zelfs moord en doodslag. Het 

discriminatoire element, volgens de Aanwijzing Discriminatie ‘meestal het motief op de achtergrond’, 

richt zich tegen het slachtoffer van het misdrijf, niet of in ieder geval slechts zijdelings tegen een groep 

als zodanig, en vormt evenmin de kern van de strafbaarstelling. Het is een bijkomend aspect dat de 

strafwaardigheid verhoogt (Brants & Kool, 2007). De strafverzwaring is niet in de wet opgenomen. Als 

het discriminatoire aspect zo ver gaat dat het voldoet aan de hiervoor genoemde bestanddelen van 

art. 137c tot en met 137g Sr, dan kan naast het commune delict ook de specifieke discriminatie ten 

laste worden gelegd. Hierbij moet een onderscheid worden gemaakt in commune delicten waarbij het 

discriminatoire aspect niet als zelfstandig feit ten laste kan worden gelegd en in commune delicten 

waarbij dat wel mogelijk is (Schuyf, 2009).  

 

2.2. Reguliere factoren bekend uit eerder theoretisch- empirisch onderzoek  

2.2.1. Delictniveau 

Van de Weijer & Bernasco (2016) delen aangiftebereidheid in naar delictskenmerken, 

slachtofferkenmerken en omgevingskenmerken; de volgende factoren behoren tot het delictniveau: 

ernst van het delict, pleeglocatie, aantal daders, dader-slachtofferrelatie, verzekering en 

aangiftemogelijkheden. Alleen de voor de huidige studie relevante factoren zijn in het onderzoek 

meegenomen, dit zijn: ernst van het delict, pleeglocatie, dader-slachtoffer relatie en of sprake is van 

meerdere daders. De onderzoeksliteratuur over slachtoffer-dader relaties en pleeglocaties is specifiek 

gericht op geweldsdelicten. Daarnaast laat onderzoek zien dat het aantal daders en de ernst van het 

delict eveneens relevante factoren zijn voor de aangiftebereidheid na geweldpleging (Van de Weijer & 

Bernasco, 2016). Factoren die buiten het huidige onderzoek blijven zijn: verzekering en 

aangiftemogelijkheden; bij geweldsdelicten, anders dan bij vermogensdelicten, is het niet relevant of 

het slachtoffer is verzekerd voor de gelede schade. Daarnaast is de onderzoeksliteratuur met 

betrekking tot aangiftemogelijkheden en geweldsdelicten schaars zodat deze buiten het huidige 

onderzoek blijven.  

Uit onderzoek van Goudriaan, Nieuwbeerta en Wittebrood (2005) blijkt dat de ernst van het 

delict positief correleert met de kans op aangifte. Goudriaan (2006) bespreekt in haar proefschrift 

bovendien de internationale literatuur waarin ook vaak een positief verband wordt getoond tussen de 

aangiftebereidheid en de ernst van het delict, veelal gebaseerd op de waarde van het financiële verlies 

en/of de fysieke verwondingen. In de onderzoeksliteratuur wordt vaak (impliciet) uitgegaan van het 
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economisch model; het besluit om naar de politie te stappen is gebaseerd op een kosten-

batenafweging door het slachtoffer om te bepalen of de aangifte de moeite waard is (Skogan, 1984). 

Volgens dit model wordt van incidenten die geen of weinig materiële en/ of fysieke schade tot gevolg 

hebben, minder vaak aangifte gedaan vanwege de transactiekosten die ermee gemoeid zijn terwijl 

verwachte baten laag of zelfs afwezig zijn. Deze redenering wordt door empirisch onderzoek 

ondersteund: ernstige delicten (delicten met meer fysieke en/of materiële schade) worden veel vaker 

bij de politie gemeld dan minder ernstige delicten (Skogan, 1984). Op basis hiervan wordt in het huidige 

onderzoek de verwachting geformuleerd dat slachtoffers na anti-lhbtiq+-geweld vaker aangifte zullen 

doen als zij meer fysieke schade lijden.  

Ook het aantal daders dat het delict pleegt, blijkt volgens diverse onderzoeken van invloed op 

de aangiftebereidheid van het slachtoffer. Uit onderzoek van Goudriaan, Lynch en Nieuwbeerta 

(2004), in zestien westerse landen, blijkt dat bij geweldsdelicten gepleegd door meerdere daders 

significant vaker aangifte wordt gedaan dan bij geweldsdelicten gepleegd door een enkele dader. 

Ditzelfde verband wordt ook aangetoond onder Amerikaanse slachtoffers van hate crimes (Zaykowski, 

2010). Derhalve wordt ook in het huidige onderzoek een hogere aangiftebereidheid verwacht bij 

slachtoffers van anti-lhbtiq+-geweld gepleegd door meerdere daders.  

Ook de locatie waar het delict plaatsvindt, kan van invloed zijn op de aangiftebereidheid van 

slachtoffers. Goudriaan (2006) toont in haar onderzoek specifiek naar geweldsdelicten aan dat 

slachtoffers minder vaak aangifte doen van geweldsdelicten gepleegd op semiprivate (school of werk) 

of semipublieke locaties (openbaar vervoer of horecagelegenheden) dan wanneer ze zijn gepleegd op 

private (thuis) of publieke locaties (op straat). Bovenstaande wordt bevestigd in verschillende 

internationale studies (Baumer & Lauritsen, 2010; Robert et al., 2010; Schnelby, 2008). Binnen 

organisaties in het semiprivate en publieke domein, bijvoorbeeld op scholen of in 

horecagelegenheden, bestaan vaak formele regels en verordeningen met betrekking tot de te volgen 

procedures bij geweldpleging binnen de organisatie; geweldsdelicten kunnen bijvoorbeeld worden 

gemeld bij een hiervoor specifiek benoemde functionaris in de organisatie. Er is derhalve sprake van 

een formeel controlemechanisme waardoor geweldplegers kunnen worden gestraft en slachtoffers 

kunnen worden beschermd (Finkelhor & Ormrod, 2001; Goudriaan et al., 2004). Als slachtoffers erop 

(kunnen) vertrouwen dat de organisatie waartoe zij behoren in staat is hen te beschermen tegen 

toekomstig geweld en/of de dader straffen, is men mogelijk minder geneigd het geweldsincident (ook) 

aan de politie te melden (Finkelhor & Ormrod, 2001; Garofalo, Siegel & Laub, 1987; Goudriaan & 

Nieuwbeerta, 2005).  Op basis hiervan wordt in het huidige onderzoek de verwachting geformuleerd 

dat slachtoffers vaker aangifte zullen doen bij anti-lhbtiq+-geweld op private of publieke locaties in 

vergelijking met semiprivate en semipublieke locaties.  
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Uit het literatuuroverzicht van Goudriaan (2006) blijkt dat veel internationaal onderzoek is 

gedaan naar de invloed van de slachtoffer-dader relatie op het aangiftegedrag. De onderzoeken laten 

uiteenlopende uitkomsten zien. Diverse studies, specifiek gericht op geweldsdelicten, tonen aan dat 

slachtoffers van geweld minder bereid zijn om aangifte te doen wanneer de dader een bekende is 

(Baumer & Lauritsen, 2010; Zaykowski, 2010). Uit andere studies blijkt echter geen verband of dat 

slachtoffers juist sneller aangifte doen wanneer ze de dader kennen (Goudriaan, Lynch & Nieuwbeerta, 

2005; Schnelby, 2008; Yun & Mueller, 2011). In de onderzoeksliteratuur worden drie overwegingen 

genoemd voor het al dan niet doen van aangifte, gerelateerd aan de mate waarin dader en slachtoffer 

elkaar kennen. Naarmate het slachtoffer en de dader elkaar beter kennen en het lastiger is elkaar te 

ontwijken, is de kans groter dat het slachtoffer bang is voor represailles na het melden van het incident 

bij de politie dan wanneer de dader een onbekende is (Felson et al., 2002). De tweede overweging is 

dat het slachtoffer bij een bekende als dader, eerder het gevoel heeft dat het om een 

privéaangelegenheid gaat en hij of zij de situatie zelf kan of moet afhandelen. De derde overweging 

speelt met name een rol bij een, voor het slachtoffer, onbekende dader of wanneer het slachtoffer 

niet voldoende over de dader weet om hem of haar te identificeren.  Hierdoor kan bij het slachtoffer 

de verwachting ontstaan dat ook de politie of andere formele instanties niet in staat zullen zijn de 

dader op te sporen en te straffen, waardoor slachtoffers minder geneigd zijn aangifte te doen (Felson 

et al., 2002). De verwachting vanuit het huidige onderzoek is dat dit ook geldt voor slachtoffers van 

anti-lhbtiq+-geweld. 

 

2.2.2. Slachtofferniveau 

In onderzoek van Van de Weijer en Bernasco (2016) wordt het slachtofferniveau gedifferentieerd naar: 

leeftijd, opleidingsniveau, etniciteit, eerder slachtofferschap, angst voor slachtofferschap, attituden 

ten opzichte van de politie, geslacht, burgerlijke staat, huishoudgrootte, dagbesteding, inkomen en 

eigenwoningbezit. Factoren die voor de huidige studie relevant zijn en in het onderzoek worden 

betrokken zijn: leeftijd, opleidingsniveau, etniciteit, eerder slachtofferschap, angst voor 

slachtofferschap en attitudes ten opzichte van de politie. Deze factoren worden hieronder 

achtereenvolgend besproken. Factoren die buiten het huidige onderzoek blijven zijn: geslacht, 

burgerlijke staat, huishoudgrootte, dagbesteding, inkomen en eigenwoningbezit. Geslacht blijft 

erbuiten omdat de lhbtiq+-gemeenschap personen bevat die zich niet identificeren met het mannelijke 

noch vrouwelijke geslacht. De onderzoeksliteratuur over de relatie tussen burgerlijke staat, 

eigenwoningbezit en aangiftebereidheid zijn schaars. Deze factoren zijn daarom in het huidige 

onderzoek buiten beschouwing gelaten. Tot slot hebben de factoren dagbesteding en inkomen 

betrekking op de sociaaleconomische status, hetgeen veelal in verband wordt gebracht met 
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vermogensdelicten. Aangezien de huidige studie zich op geweldsdelicten richt, is ervoor gekozen ook 

deze laatste factoren buiten het onderzoek te houden. 

Uit onderzoek van Goudriaan, Nieuwbeerta en Wittebrood (2005) blijkt dat oudere 

slachtoffers vaker aangifte doen dan jongere slachtoffers. Dit positieve verband tussen 

aangiftebereidheid en leeftijd wordt ook aangetoond in andere Nederlandse studies (Goudriaan, 2006; 

Tolsma, Blaauw & te Grotenhuis, 2012) en internationale studies (Baumer & Lauritsen, 2010; 

Zaykowski, 2010). In verschillende experimentele onderzoeken gebruikten Ruback et al. (1999) 

hypothetische situaties om normen te identificeren die van invloed zijn op de aangiftebereidheid: door 

hen beschreven misdaadsituaties werden voorgelegd aan respondenten met de vraag of het 

slachtoffer aangifte zou moeten doen. Uit de respons bleek een relatie tussen bepaalde normen en de 

beslissing om aangifte te doen. Zo werd het doen van aangifte als meer passend ervaren voor oudere 

slachtoffers dan voor jongere. Hoewel deze bevinding is gebaseerd op hypothetische scenario’s in 

plaats van werkelijke misdaadsituaties is zij in grote lijnen consistent met de realiteit. Het levert nuttig 

bewijs dat de situationele norm leeftijd de beslissing om aangifte te doen beïnvloedt. Op basis van 

deze uitkomsten wordt ook in het huidige onderzoek verwacht, dat oudere slachtoffers van anti-

lhbtiq+-geweld eerder geneigd zullen zijn tot aangifte dan jongere. 

Meerdere onderzoeken onder Nederlandse slachtoffers tonen een significant negatief 

verband tussen opleidingsniveau en aangiftebereidheid: hoogopgeleiden doen significant minder vaak 

aangifte na slachtofferschap dan laagopgeleiden (Goudriaan, 2006; Goudriaan, Nieuwbeerta & 

Wittebrood, 2005).  Uit onderzoek van Goudriaan, Nieuwbeerta en Wittebrood (2005) blijkt, hoewel 

niet significant, dit negatieve verband het grootst bij geweldsdelicten. Uit Amerikaanse onderzoek van 

Zaykowski (2010) blijkt eveneens dat hoogopgeleiden minder vaak aangifte doen van hate crimes dan 

laagopgeleiden. Aangezien in alle bovenstaande onderzoeken het opleidingsniveau uitsluitend werd 

gebruikt als controlevariabele, is onbekend waarom de aangiftebereidheid onder hoogopgeleiden 

lager is dan onder laagopgeleiden. Op basis van laatstgenoemde drie onderzoeken is de verwachting 

in het huidige onderzoek dat laagopgeleiden eerder aangifte doen na anti-lhbtiq+-geweld.  

Onderzoeken tonen geen eenduidige relatie tussen etniciteit en aangiftegedrag. Onderzoek 

van Goudriaan, Nieuwbeerta en Wittebrood (2005) laat nauwelijks verschillen zien tussen de 

aangiftebereidheid van autochtonen en allochtonen. Daarnaast toont een steekproef van Goudriaan 

(2006) onder Nederlandse slachtoffers van geweldsdelicten eveneens geen significant verschil in de 

aangiftebereidheid van autochtonen en allochtonen. Zaykowski (2010) toont daarentegen aan dat 

niet-blanken significant minder vaak aangifte doen van hate crimes dan blanken. De verklaring die 

hiervoor wordt gegeven, is dat politieoproepen alsmede arrestatie en vervolging van daders meer 

succes hebben wanneer het slachtoffer een hogere en de dader een lagere rang heeft. Doordat 
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blanken een betere toegang hebben tot het rechtssysteem (de politie), zullen ze niet alleen de 

autoriteiten eerder om ondersteuning vragen maar ook sneller en frequenter ondersteunende reacties 

krijgen vanuit het strafrechtsysteem (Black, 1976). Onderzoek wijst ook uit dat minderheden, met 

name niet-blanke Amerikanen, in vergelijking met blanken, een negatievere houding hebben ten 

opzichte van de politie. Misdragingen en etnische profilering binnen het politieapparaat hebben tot 

deze negatieve houding geleid (Weitzer & Tuch, 2005). Gebrek aan vertrouwen in de politie kan ertoe 

leiden dat slachtoffers uit minderheidsgroepen ervoor kiezen hun problemen zelf op te lossen of om 

zich tot alternatieve diensten te wenden (Anderson, 1999; Kaukinen, 2004). 

Daarbij blijkt uit onderzoek dat etniciteit van invloed is op de acceptatie van lhbtiq+’ers; er 

bestaat veel weerstand onder biculturele Nederlanders (GGD, 2016). Zo geeft de helft van de Turkse 

en Marokkaanse Nederlanders aan homoseksualiteit verkeerd te vinden (Rijksoverheid, z.d.b). Mede 

door dit laatste wordt in het huidige onderzoek verwacht, dat slachtoffers met een niet-westerse 

etniciteit minder geneigd zullen zijn aangifte te doen.   

De invloed van eerder slachtofferschap op het aangiftegedrag is in diverse studies onderzocht. 

Onderzoek van Goudriaan, Nieuwbeerta en Wittebrood (2005) toont nauwelijks verschillen tussen het 

aangiftegedrag van eenmalige en herhaalde slachtoffers. Uit de Nederlandse vignettenstudie van 

Tolsma (2011) blijkt eveneens geen significant verband tussen eerder slachtofferschap en 

aangiftebereidheid. Ook de internationale literatuur laat op dit punt geen significante invloed zien 

(Avdija & Giever, 2012; Yun & Mueller, 2011; Zaykowski, 2012). Op basis hiervan wordt in de huidige 

studie verwacht dat de aangiftebereidheid van slachtoffers van eenmalig en herhaald anti-lhbtiq+-

geweld geen significant verschil laat zien.  

In enkele internationale studies is onderzocht of de angst voor slachtofferschap de 

aangiftebereidheid van slachtoffers beïnvloedt. Onderzoek van Robert et al. (2010), specifiek gericht 

op geweldsdelicten, toont aan dat Franse slachtoffers die meer angstig waren voor slachtofferschap, 

significant vaker aangifte deden na mishandeling. Dit verband wordt ook gevonden in de 

vignettenstudie van Khondaker, Wu en Lambert (2015). Echter, toont onderzoek van Torrente, Gallo 

en Oltra (2016) op dit punt geen significant verband. De verschillende studies laten derhalve 

wisselende onderzoeksresultaten zien. Een mogelijke verklaring is dat de angst voor slachtofferschap 

enerzijds iemand kan weerhouden om aangifte te doen en anderzijds juist iemand ertoe kan aanzetten 

(Robert et al., 2010).  Zodoende wordt ook in het huidige onderzoek geen significant verschil verwacht 

tussen de aangiftebereidheid van lhbtiq+’ers die wel en die geen angst ervaren voor slachtofferschap.  

Onderzoek laat tevens zien dat de attituden van slachtoffers ten opzichte van de politie 

samenhangen met hun aangiftegedrag. Een positiever beeld van de politie kan het vertrouwen in de 

politie, en daarmee het gevoel van veiligheid, doen toenemen en de angst voor criminaliteit 
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verminderen (Nofziger & Williams, 2005).  Wanneer slachtoffers meer vertrouwen hebben in de politie 

zijn zij eerder geneigd aangifte te doen dan slachtoffers bij wie dit ontbreekt (Goudriaan, Nieuwbeerta 

& Wittebrood, 2005). Uit de Nederlandse vignettenstudie van Tolsma (2011) blijkt tevens dat 

respondenten die meer vertrouwen hebben in de politie en de rechtspraak een grotere 

aangiftebereidheid tonen. Dit geldt ook voor de resultaten van diverse internationale vignettenstudies; 

respondenten met een meer positieve attitude jegens de politie zeggen significant vaker aangifte te 

zullen doen na slachtofferschap (Avdija & Giever, 2011, 2012; Khondaker, Wu & Lambert, 2015). Op 

basis van deze studies alsmede het, in de inleiding vermelde, feit dat heteroagenten niet worden 

vertrouwd als ter zake kundig en instanties tekortschieten in het bieden van hulp en troost (Claus, 

2021; Hotse Smit, 2017), wordt in de huidige studie verwacht dat slachtoffers na anti-lhbtiq+-geweld 

door hun attitude ten opzichte van de politie, minder geneigd zullen zijn tot aangifte. 

 

2.2.3. Omgevingsniveau 

In hun onderzoek naar de relatie tussen het omgevingsniveau en de aangiftebereidheid, 

onderscheiden Van de Weijer en Bernasco (2016) de volgende factoren: sociale cohesie, 

sociaaleconomische omstandigheden, urbanisatiegraad en etnische samenstelling. Sociale cohesie 

gaat over de samenhang tussen mensen, ofwel de binding die mensen met elkaar hebben (Van Zelst, 

z.d.). De huidige studie richt zich op de relatie tussen aangiftebereidheid na anti-lhbtiq+-geweld en de 

additionele factoren acceptatie en welzijn van lhbtiq+’ers. Derhalve wordt de sociale cohesie, in het 

verlengde van de sociale segregatie van de doelgroep, in de huidige studie betrokken. Dit wordt 

hieronder verder toegelicht. De overige factoren van het omgevingsniveau zijn voor het huidige 

onderzoek niet relevant en blijven buiten beschouwing.  

De mate van sociale cohesie in een buurt blijkt volgens het Nederlands literatuuroverzicht van 

Goudriaan, Nieuwbeerta en Wittebrood (2005) positief samen te hangen met aangiftegedrag. In 

recent internationaal onderzoek werd echter geen significant verband aangetoond tussen de 

aangiftebereidheid en sociale cohesie (Hart & Colavita, 2011). Uit onderzoek van Kuyper (2016) blijkt 

echter dat lhb’s mogelijk een negatievere omgang met buren en buurt ervaren; lhb’s vormen een 

minderheid waar niet iedereen positief op reageert. Op basis hiervan wordt in de huidige studie de 

verwachting geformuleerd dat slachtoffers die sociale cohesie in hun buurt ervaren, eerder geneigd 

zijn aangifte te doen na anti-lhbtiq+-geweld dan slachtoffers die geen sociale cohesie ervaren. Gebrek 

aan sociale cohesie, maatschappelijke tweedeling en marginale tweedeling zijn begrippen die 

regelmatig als synoniem voor sociale uitsluiting worden gehanteerd (Jehoel-Gijsberts, Smits, 

Boelhouwer & Bierings, 2009). Zoals toegelicht in de tweede alinea van dit hoofdstuk laten 

verschillende onderzoeken zien dat lhbtiq+’ers nog lang niet volledig worden geaccepteerd en een 
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achtergestelde positie hebben op het gebied van welzijn, sociale relaties en fysieke gezondheid (De 

Wit, 2018; Kester & Kamphuis, 2020; Van Lisdonk & Van Bergen, 2010; Kaufman et al., 2015). Derhalve 

kan worden gesteld dat er sprake is van sociale segregatie op basis van seksuele geaardheid en/of 

genderidentiteit. De sociale positie van lhbtiq+’ers, en daarmee de additionele factoren acceptatie en 

welzijn uit het huidige onderzoek, kan hierdoor worden aangemerkt als factor van het 

omgevingsniveau. In figuur 1 staat ter verduidelijking een schematische weergave van het onderzoek. 

 

2.3. Additionele factoren: de sociale positie lhbtiq+’ers 

Zoals hierboven aangegeven, laten diverse grootschalige studies zien dat lesbische, homoseksuele, 

biseksuele, en transgender (lhbt) jongeren in Nederland een achtergestelde positie hebben op hun 

leeftijdsgenoten als het gaat om welzijn, sociale relaties, en fysieke gezondheid; lhbtiq+’ers lijken te 

worden veroordeeld om hun (vermeende) seksuele oriëntatie, genderidentiteit en -expressie of 

seksediversiteit (Keuzenkamp & Kuyper, 2013; Kuyper, 2015). Deze drie aspecten (welzijn, sociale 

relaties en fysieke gezondheid) worden in het huidige onderzoek onder de noemer sociale positie 

onderverdeeld in de additionele factoren acceptatie en welzijn (zie de tweede alinea van hoofdstuk 2). 

Deze additionele factoren worden hieronder toegelicht in paragraaf 2.3.1 en 2.3.2. Tot slot wordt 

besproken in hoeverre de sociale positie van de doelgroep (additionele factoren acceptatie en welzijn) 

de aangiftebereidheid na anti-lhbtiq+-geweld beïnvloedt. 

 

2.3.1. Acceptatie van lhbtiq+’ers 

Felten (2016) stelt dat de acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuelen, biseksuelen en 

transgenders groeit. Men zou dus verwachten dat zij, en wellicht ook transseksuelen, interseksuelen, 

queers en ‘plus’- jongeren, in ons land zichzelf kunnen zijn in openbare ruimtes. Dit blijkt niet het geval. 

Dit blijkt onder andere uit de homofobe reacties op de campagne van het merk Suitsupply waarin twee 

zoenende mannen op een poster te zien zijn (Klomp, 2018). Een campagne die de vraag oproept wat 

homoacceptatie eigenlijk betekent (Klomp, 2018). Nederland kent een lange traditie van oppervlakkige 

tolerantie met betrekking tot homoseksualiteit en andere sociale verschillen: je mag het wel zijn, 

zolang ik het maar niet merk (De Wit, 2018). 

Daarnaast laten eerdere onderzoeken zien dat het uiten van de (homo)seksuele voorkeur in de 

openbaarheid vaak op afkeuring kan rekenen (Keuzenkamp et al., 2006). Zo blijkt uit onderzoek van 

EU Fundamental Rights Agency (2020), dat ruim de helft (57%) van de Nederlandse lhbti-personen niet 

of nauwelijks hand in hand loopt met hun partner van hetzelfde geslacht. Daarnaast mijden lhbtiq+’ers 

bepaalde plekken of situaties en ervaren zij veel negatieve reacties vanwege hun seksuele voorkeur 

en/of genderidentiteit (COC & UvA, 2018). (Homo)negatieve opvattingen van anderen hebben dan ook 
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een negatieve invloed op het welzijn van lesbische, homoseksuele en biseksuele (lhb) jongeren. 

Ondanks het ontbreken van empirisch bewijs dat dit ook geldt voor transseksuelen, interseksuelen, 

queers en ‘plus’, wordt in de huidige studie verwacht dat dit wel het geval is.  

Het gevoel onder lhbtiq+’ers in Nederland, dat zij nog lang niet volledig worden geaccepteerd, 

wordt ondersteund door de resultaten van een onderzoek van EenVandaag (2021); een forse 

minderheid van de lhbtiq+’ers vindt dat Nederland vooroploopt als het gaat om hun acceptatie. Vorig 

jaar oordeelde nog 48 procent, tegenover slechts 32 procent dit jaar, dat Nederland hiermee 

voorloopt. Deze groep stelt dat ons land sinds het homohuwelijk stilstaat en ervaart dagelijks negatieve 

reacties. Ook het aantal lhbtiq+’ers dat het als een probleem ervaart om in Nederland uit te komen 

voor de geaardheid is dit jaar met 61 procent onveranderd hoog. Lhbtiq+’ers ervaren intolerantie uit 

alle hoeken van de samenleving: zij stellen dat heteroseksuelen hen wel lijken te accepteren maar dat 

niet echt doen (Kester & Kamphuis, 2021). 

Daarnaast speelt ook acceptatie door de naaste omgeving, zoals vrienden en familie, een rol in 

het welzijn van lhbtiq+’ers. Uit onderzoek van Kuijpers (2014) blijkt, dat zij de acceptatie in eigen kring 

positiever inschatten dan daarbuiten. Hoe in de familiekring wordt omgegaan met homo- en 

biseksualiteit, genderdiversiteit en interseksecondities heeft grote invloed op het welzijn en de 

zelfwaardering van lhbti-kinderen (COC, 2013). Vooral religie blijkt een grote rol te spelen in de mate 

van acceptatie die wordt ervaren. De situatie van lhbti-kinderen, van wie de ouders behoudende 

protestantse, Surinaamse, Marokkaanse, Turkse of Chinese Nederlanders zijn, is extra kwetsbaar. 

Sommige islamitische lhbt-jongeren krijgen te maken met verstoting, verzwijging, eerwraak en 

excessief geweld door familieleden (Van Lisdonk & Van Bergen, 2010). Onderzoek van Pijpers (2020) 

toont aan, dat een op de vijf lhbt’ers vanwege hun seksuele of genderidentiteit geen contact meer 

heeft met een of meerdere familieleden. Naar acceptatie-ervaringen van transgender kinderen en 

kinderen met een intersekseconditie door hun ouders is nog geen onderzoek gedaan (Van Lisdonk & 

Van Bergen, 2010). 

 Jongeren en ouderen bevinden zich nog regelmatig in een kwetsbare positie. Zo krijgt 14 

procent van de lesbische, 28 procent van de homoseksuele en 75 procent van de transgender-

werknemers te maken met negatieve reacties vanwege de seksuele geaardheid of genderidentiteit 

(Boroncini, 2011). Daarnaast durft twee op de vijf lhbti-jongeren tussen de 18 en 24 jaar oud, op school 

niet voor zijn of haar seksuele geaardheid of genderidentiteit uit te komen, terwijl acceptatie door 

vrienden een positieve impact heeft op het welzijn van de lhbtiq+-jongeren (EU Fundamental Rights 

Agency, 2020). Onderzoek van Kaufman et al. (2015) laat zien dat het openlijk delen van persoonlijke 

gevoelens en ervaringen met vrienden tijdens face-to-face ontmoetingen, een positieve rol speelt bij 

jongeren die zich aangetrokken voelen tot personen van dezelfde sekse. Deze jongeren hebben minder 
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last van angst en depressie dan jongeren die hun gevoelens niet delen. Verondersteld wordt dat 

openheid goed is voor het welzijn, juist omdat het zorgt voor sociale steun van anderen. Voor het 

verkrijgen van die steun is de reactie van anderen en hun houding tegenover de lhbtiq+’er, van groot 

belang (Meyer, 2003). 

 

2.3.2. Welzijn van lhbtiq+’ers  

Hoe staat het met de gezondheid en het welzijn van lhbtiq+-personen? Voor het huidige onderzoek 

een belangrijke vraag: uit verschillende studies blijkt niet alleen dat negatieve, op de persoon gerichte 

reacties vanuit de leefomgeving en een slechte gezondheid of een verminderd gevoel van welzijn vaak 

samengaan maar ook dat een verminderd welzijns- en acceptatiegevoel van lhbtiq+’ers hun sociale 

positie negatief beïnvloedt. Omdat in de huidige studie wordt onderzocht welke gevolgen dit heeft op 

de aangiftebereidheid na lhbtiq+-geweld, wordt hieronder de voor het onderzoek relevante informatie 

nader toegelicht.  

 Binnen de psychologie onderscheidt men tegenwoordig drie vormen van welzijn: emotioneel 

welzijn verwijst naar de ervaring van positieve en negatieve gevoelens. Psychologisch welzijn verwijst 

naar het optimaal functioneren en de zelfverwerkelijking van het individu en omvat elementen als 

autonomie, zelfacceptatie, positieve relaties en zingeving. Tot slot verwijst sociaal welzijn naar het 

effectief functioneren in sociale groepen en in de maatschappij. Het omvat elementen als zich 

verbonden voelen met de maatschappij en het gevoel van betekenis te zijn voor de samenleving 

(Keyes, 2002). In onderstaande onderzoeken worden deze drie vormen onder dezelfde noemer, 

welzijn, gebruikt.  

Uit onderzoek van Kuyper (2015) blijkt dat de mate waarin lhb-jongeren welzijn ervaren, 

verschilt van heteroseksuele jongeren. Volgens de jongeren omvat welzijn: tevredenheid, geluk en 

eigenwaarde, gezondheid, psychosomatische klachten, psychische- en gedragsproblemen alsmede 

suïcidaliteit. 

  Er zijn verschillende indicaties voor welzijnsbeleving, bijvoorbeeld een rapportcijfer waarmee 

jongeren hun leven beoordelen en vragen die aan hen worden gesteld over geluksgevoel en 

eigenwaarde (Levin & Currie, 2013). Het onderzoek van Kuyper (2015) laat zien dat lhb-scholieren hun 

leven aanzienlijk negatiever beoordelen dan heteroseksuele scholieren. Waar heteroseksuele 

scholieren hun leven een 8- geven, krijgt het leven van de lhb-scholier slechts een 6+. Daarnaast blijkt 

de inschatting die beide groepen scholieren van hun eigen gezondheid maken, eveneens te verschillen; 

68 procent van de lhb-scholieren beoordeelt de eigen gezondheid positief tegenover 86 procent van 

de heteroseksuele scholieren. Anders dan bij heteroseksuele en lhb-scholieren, verschilt de inschatting 
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die lhb-jongvolwassenen en heteroseksuele jongvolwassenen van de eigen gezondheid maken niet; 

respectievelijk 87% en 92% beoordeelt de eigen gezondheid als (zeer) goed of uitstekend). 

  Ook werden de scholieren in het onderzoek bevraagd over een aantal specifieke 

psychosomatische klachten. Lhb-scholieren blijken gemiddeld meer psychische klachten te hebben 

dan heteroseksuele scholieren. Bijna alle prevalenties liggen ongeveer twee keer zo hoog. Lhb- 

scholieren hebben relatief vaker hoofdpijn, maagpijn, rugpijn, irritaties, zenuw- en slaapproblemen en 

duizeligheid (Kuyper, 2015).  

Naast psychosomatische klachten zijn tevens psychisch en gedragsmatige problemen in kaart 

gebracht, zoals het ervaren van gevoelens van zenuwen, piekeren, rusteloosheid en neerslachtigheid. 

Ook bij deze klachten geldt dat ze vaker voorkomen bij lhb-scholieren dan bij heteroseksuele 

scholieren. In totaal heeft meer dan de helft van de lhb-scholieren psychische of gedragsproblemen. 

Dit is ook het geval bij lhb-jongvolwassenen. De prevalentie voor sommige psychische klachten ligt 

(bijna) twee keer zo hoog. Voor de overige klachten zijn de verschillen minder groot. De verschillen in 

mentaal welzijn tussen heteroseksuele en lhb- deelnemers, zijn in eerdere onderzoeken ook 

aangetoond bij Nederlandse heteroseksuele en lhb- volwassenen en werknemers (Kuyper, 2013). 

 De verschillen in suïcidaliteit tussen lhb-jongvolwassenen en hun heteroseksuele 

leeftijdsgenoten zijn groot. Het percentage lhb-jongeren dat wel eens suïcidale gedachte heeft gehad, 

is ruim twee keer zo hoog. Het percentage lhb-jongeren dat minstens één poging heeft gedaan om 

zichzelf van het leven te beroven, is met 9 procent ruim vier keer zo hoog. Tevens blijkt uit onderzoek 

van Kooiman (2012) dat zelfmoordpogingen veel vaker voorkomen onder lhbt’ers dan onder niet-

lhbt’ers.  

 Ook andere onderzoeken bevestigen dat lhbtiq+’ers minder welzijn ervaren dan 

heteroseksuelen (Kooiman, 2012; Van Beusekom & Kuyper, 2018). Zo waarderen lhb-respondenten 

van de EU LGBTI Survey hun leven gemiddeld met een 7,1. Nederlandse transgender respondenten 

geven hun leven gemiddeld een 6,6 als rapportcijfer (EU Fundamental Rights Agency, 2020). De 

algemene Nederlandse bevolking waardeert het eigen leven gemiddeld met een 7,7 (CBS, 2020).  

 

2.3.3. Toepassing van de additionele factoren (acceptatie en welzijn) op de aangiftebereidheid 

Hoewel empirisch onderzoek ontbreekt waaruit blijkt dat acceptatie en welzijn direct invloed hebben 

op het aangiftegedrag, wordt in het huidige onderzoek verwacht dat lhbtiq+’ers die niet worden 

geaccepteerd en daardoor een verminderd welzijnsgevoel ervaren, minder aangiftebereid zijn. Dit 

wordt hieronder toegelicht. 

Zoals in de inleiding al is aangegeven, houden de additionele factoren acceptatie en welzijn 

(sociale positie) verband met sociale uitsluiting en sociale segregatie van de doelgroep. Sociale 
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uitsluiting gaat gepaard met een lagere kwaliteit van leven. Uit onderzoek van Jehoel-Gijsbers et al., 

(2009) blijkt sociale uitsluiting een meerdimensionaal begrip; uitsluiting op meerdere dimensies 

vergroot de sociale uitsluiting. Muffels (2004) stelt dat sociale uitsluiting het uitsluiten van alle 

mogelijke institutionele, sociale, culturele en politieke banden in de samenleving omvat. Wanneer 

door sociale uitsluiting de verbinding met de samenleving afneemt, kan worden verwacht dat ook de 

binding met de instituties van de rechtstaat verslechtert of ontbreekt, hetgeen mogelijk invloed heeft 

op het aangiftegedrag van lhbtiq+-slachtoffers. 

Zoals bovenstaand beschreven, voelen lhbtiq+’ers zich lang niet altijd geaccepteerd hetgeen 

verschillende problemen tot gevolg heeft. Het gevoel buitengesloten te worden, vermindert het 

zelfvertrouwen en veroorzaakt stress. Daarnaast leidt sociale uitsluiting tot het gevoel dat men een 

minder betekenisvol leven leidt en minder controle heeft over situaties (Van den Broek, z.d.).  Deze 

emoties kunnen leiden tot schuldgevoelens of schaamte met als gevolg een lagere aangiftebereidheid 

(Van de Weijer & Bernasco, 2016). In het huidige onderzoek wordt verwacht dat lhbtiq+-ers die zich 

niet geaccepteerd voelen, minder snel geneigd zullen zijn aangifte te doen na anti-lhbtiq+-geweld. 

Zoals in de tweede alinea van hoofdstuk 2.3.2 is beschreven, wordt welzijn opgedeeld in drie 

gespecificeerde deelgebieden. Welzijn is derhalve veel meer dan een goed gevoel hebben. Interessant 

is dat bevolkingsonderzoek laat zien dat Nederlanders in het algemeen wel een hoog niveau van 

emotioneel welzijn ervaren, namelijk 80%, maar dat het aantal mensen dat een hoog niveau van 

psychologisch en sociaal welzijn ervaart veel lager ligt, namelijk 40% (Schotanus-Dijkstra et al., 2015). 

Een mogelijke verklaring is dat veel mensen een basisgevoel van geluk ervaren door de relatief goede 

maatschappelijke omstandigheden (bijvoorbeeld democratie, vrijheden en een relatief hoge 

levensstandaard). Echter, is uit bovenstaande onderzoeken gebleken dat dit niet altijd geldt voor 

lhbtiq+’ers. Zij zullen zich daarom minder verbonden voelen met de maatschappij en het gevoel 

hebben dat zij minder van betekenis zijn voor de samenleving. Psychologisch en sociaal welzijn vragen 

bovendien om een actieve betrokkenheid en het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen 

leven. Een slecht psychologisch en sociaal welzijn kan derhalve bijdragen aan een verminderde 

aangiftebereidheid. Mede hierdoor wordt in het huidige onderzoek verwacht, dat lhbtiq+’ers die een 

laag welzijnsgevoel ervaren minder snel geneigd zullen zijn aangifte te doen (Jehoel-Gijsbers et al., 

2009; Muffels, 2004) 

 

Tabel 1  

Overzicht van factoren, gecategoriseerd per niveau, betrokken in het huidige onderzoek naar de 

aangiftebereidheid na anti-lhbtiq+-geweld 

Niveau      Factoren 
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Delictniveau     Ernst van het delict 

      Pleeglocatie 

      Meerdere daders 

      Relatie tussen slachtoffer-dader 

Slachtofferniveau     Leeftijd 

      Opleidingsniveau 

      Etniciteit  

      Eerder slachtofferschap 

      Angst voor slachtofferschap 

      Attituden t.o.v. de politie 

Omgevingsniveau    Sociale cohesie 

Acceptatie     Acceptatie in de openbaarheid 

      Acceptatie door de naaste omgeving 

Welzijn      Geluk 

      Eigenwaarde 

      Psychosomatische klachten 

      Psychische problemen/ klachten 

      Suïcidale gedachten 

 

Figuur 1 

Schematische weergave van het onderzoek per niveau, met de bijbehorende factoren. 

 



 

 

 

 25 

3. Methode  

In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksmethode toegelicht. In paragraaf 3.1 wordt weergegeven op 

welke wijze de data voor dit onderzoek zijn verzameld. Vervolgens wordt bij 3.2 de operationalisering 

van de variabelen in het onderzoek nader toegelicht. Daarna volgt een toelichting van de externe en 

interne validiteit in paragraaf 3.3. Tevens volgt de uitwerking van de ethiek, privacy en veiligheid in 

paragraaf 3.4. Tot slot is de aanpak van de data-analyse in hoofdstuk 3.5. uiteengezet.  

 

3.1. Dataverzameling 

3.1.1. Literatuuronderzoek 

Voor de beantwoording van de onderzoeksvraag zijn wetenschappelijke artikelen geselecteerd via 

onder andere ubvu.nl en Google Scholar. Via verschillende zoektermen als ‘hate crime’ ‘anti-lhbtiq+-

geweld’, ‘aangiftebereidheid’, ‘factoren van aangiftebereidheid’, ‘sociale positie lhbtiq+’, alsmede 

combinaties hiervan, zijn verschillende studies gevonden. Aangezien veelvuldig theoretisch en 

empirisch onderzoek is gedaan naar factoren die een rol spelen bij de aangiftebereidheid na 

slachtofferschap in het algemeen, was onderzoeksliteratuur ruimschoots voorhanden. Dit ruime 

aanbod van reeds verricht onderzoek en de invloed van bestaande factoren op de aangiftebereidheid 

in het algemeen, leverden veel bruikbare artikelen op waarbij tevens de sneeuwbalmethode kon 

worden uitgevoerd. De relevante artikelen zijn geselecteerd door achtereenvolgend: titels te scannen, 

de ‘abstract’ van het artikel te lezen indien het relevante kernwoorden bevatte en vervolgens, aan de 

hand van de abstracts, vast te stellen of het artikel relevante informatie bevatte over de 

aangiftebereidheid.  

 

3.1.2. Enquête  

Voor de beantwoording van de hoofdvraag en de daaruit afgeleide vier deelvragen zijn vanuit het 

literatuuronderzoek, het theoretische kader, de hypotheses alsmede de enquête opgesteld die is 

afgenomen onder lhbtiq+’ers. Via de dataverzameling wordt beoogd inzicht te verkrijgen in, de in 

hoofdstuk 2 toegelichte, reguliere factoren op delict-, slachtoffer- en omgevingsniveau en het gevoel 

van acceptatie en welzijn onder respondenten alsmede hun aangiftebereidheid.  

 Het voordeel van dataverzameling via enquêtes is het grote bereik, zodat in korte tijd een grote 

hoeveelheid informatie kan worden verzameld die tevens goed toegankelijk is. Daarnaast bieden 

enquêtes met meerkeuzevragen de mogelijkheid gestandaardiseerde antwoorden met elkaar te 

vergelijken. Echter, kent dataverzameling via enquêtes ook nadelen; respondenten zijn vaak geneigd 

sociaal wenselijke te antwoorden. Teneinde de kans hierop te reduceren, is gekozen voor een enquête 

waarbij respondenten anoniem zijn. Om te voorkomen dat respondenten de vraag niet goed begrijpen 
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of lezen dan wel de enquête te snel invullen waardoor zij random een antwoord kiezen of een vraag 

overslaan, is een aantal ontkennende vragen opgenomen die de respondent dwingen de vragen goed 

te lezen (Debois, 2017).  

De enquête is opgesteld via het internetsurveyprogramma Qualtrics. Dit programma maakt het 

mogelijk een overzichtelijke enquête te ontwikkelen met verschillende functies. Voorafgaand aan het 

verspreiden van de enquête is de betrouwbaarheid via een pilot onder de doelgroep getoetst; de 

enquête is op kleine schaal uitgezet en de werkzaamheid getest. Dit biedt de mogelijkheid om waar 

nodig de procedure en de variabelen aan te passen en te verbeteren; mogelijke potentiële problemen 

worden geïdentificeerd en opgelost (Bijleveld, 2015). Naar aanleiding van de pilot zijn een aantal 

vraagstellingen aangepast waardoor de vragen beter worden begrepen door de respondenten.  

Om vervolgens de doelgroep zo effectief mogelijk te bereiken, is gekozen voor online verspreiding 

via sociale media, waaronder WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn. Om dit te bereiken 

zijn diverse nationale en regionale (belangen)organisaties, betrokken bij de lhbtiq+-gemeenschap, 

gemaild met de vraag of zij de enquête via hun netwerk willen delen. Dit heeft ervoor gezorgd dat 

tientallen belangenorganisaties de enquête op hun platvorm en binnen hun netwerk deelden, zoals 

Meijt, de Gaykrant, Winq, gemeente Amsterdam, COC Amsterdam, Regenboog Veiligheid Alliantie, 

Roze 50 plus Nederland en Switchboard. Daarnaast zijn tientallen bekende Nederlanders en lhbtiq+-

activisten, via Instagram en via hun management, benaderd met het verzoek de enquête binnen hun 

netwerk te delen. Aan dit verzoek hebben onder andere meegewerkt: Robbert Rodenburg, Tijn de Jong 

en Deen Groothuizen. Bovenstaande inspanningen resulteerden in 105 respondenten.  

De enquête bestaat uit 13 meerkeuzevragen en 29 stellingen (zie Bijlage A voor de gehele 

enquête). De operationalisatie, en daarmee de totstandkoming, van de enquête wordt verder 

toegelicht in de hoofdtukken 3.2.1 tot en met 3.2.1.6. Voor de beantwoording van de stellingen is 

gebruikt gemaakt van een 5-punts Likertschaal: ‘’Helemaal oneens – oneens – neutraal – eens – 

helemaal eens’’. Hierbij is gekozen voor toevoeging van een optie ‘neutraal’, hetgeen de kans verkleint 

dat respondenten de vraag onbeantwoord laten of zich gedwongen voelen een standpunt in te nemen 

dat zij niet ondersteunen. Hierbij dient wel te worden opgemerkt, dat de ‘neiging tot het gemiddelde’ 

niet wordt gelimiteerd (Bijleveld, 2015). Het invullen van de enquête kost de respondenten ongeveer 

vijf tot tien minuten.  

 

3.1.3. Interviews 

Naast het uitvoeren van literatuuronderzoek zijn vijf semigestructureerde interviews gehouden met 

slachtoffers van anti-lhbtiq+-geweld. Het doel van de interviews is verdieping in de achtergronden van 

de resultaten uit de enquête. Bij kwantitatief onderzoek, de enquête, kunnen verbanden worden 
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aangetoond die worden uitgedrukt in een statistische maat. Kwalitatief onderzoek, zoals het afnemen 

van interviews, voegt hieraan toe dat verbanden worden begrepen; interviews bieden de mogelijkheid 

om door te vragen en het verschijnsel te onderzoeken vanuit het perspectief van de betrokkenen 

(Decorte & Zaitch, 2016). Semigestructureerde interviews hebben als nadeel dat antwoorden moeilijk 

met elkaar kunnen worden vergeleken; deze worden via open vragen verkregen en kunnen daardoor 

uiteenlopen. De data-analyse van de antwoorden vereist derhalve extra aandacht (Decorte & Zaitch, 

2016).   

De respondenten voor de interviews zijn benaderd via e-mail; met alle respondenten die aan 

het eind van de enquête aangaven beschikbaar te zijn voor een interview is contact opgenomen. Met 

het oog op de beperkte tijd voor dit onderzoek werden de respondenten die hierop het snelst 

reageerden, uitgenodigd.  

 De semigestructureerde interviews zijn, gezien de woonafstanden van de respondenten in 

Nederland, digitaal afgenomen via Zoom. Voorafgaand de interviews hebben alle respondenten hun 

informed consent gegeven. Ook is de mogelijkheid besproken om anoniem te blijven, maar hier heeft 

niemand gebruik van gemaakt. Ten slotte hebben alle slachtoffers toestemming gegeven voor het 

opnemen van de interviews. Deze opnames dienen enkel om de interviews schriftelijk te kunnen 

uitwerken en zodoende te kunnen analyseren via Atlas.ti. Deze opname worden na afloop van het 

onderzoek verwijderd.  

 

3.2. Operationalisatie  

De centrale onderzoeksvraag kan worden opgedeeld in afhankelijke- en onafhankelijke variabelen. De 

afhankelijke variabele is de aangiftebereidheid van slachtoffers na anti-lhbtiq+-geweld. De 

onafhankelijke variabelen zijn de factoren, toegelicht in hoofdstuk 2 en gecategoriseerd per niveau, 

waarvan in de huidige studie wordt onderzocht of en zo ja in welke mate zij invloed hebben op de 

aangiftebereidheid na anti-lhbtiq+-geweld. Deze factoren worden weergegeven in tabel 1. Daarna 

volgt een toelichting op de operationalisatie van alle, afhankelijke- en onafhankelijke, variabelen die 

zijn uitgevraagd in de enquête en de semigestructureerde interviews.  

 

3.2.1. Enquête 

De onafhankelijke variabelen die zijn uitgevraagd in de enquête zijn terug te herleiden tot de factoren 

die zijn weergegeven in tabel 1. Onderstaand staat per niveau beschreven hoe deze variabelen zijn 

geoperationaliseerd. Naast deze onafhankelijke variabelen wordt in het huidige onderzoek een 

afhankelijke variabele uitgevraagd: de aangiftebereidheid na anti-lhbtiq+-geweld. De respondenten 

(slachtoffers) geven hierbij aan of zij na het geweldsdelict kozen voor aangifte bij de politie en hoe zij 
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zich daarbij voelden (zie tabel 2). Indien slachtoffers aangeven aangifte te hebben gedaan na het 

geweldsdelict wordt de volgende stelling voorgelegd ‘ik ben ‘’blij’’ dat ik aangifte heb gedaan’. Indien 

hier ontkennend op wordt geantwoord, wordt de volgende stelling voorgelegd: ‘Ik heb spijt dat ik geen 

aangifte heb gedaan’. Door middel van deze laatste twee vragen kunnen tijdens de data-analyse 

meerdere toetsen worden uitgedraaid. Dit biedt tijdens de analyse meer mogelijkheden dan toetsen 

die enkel worden uitgedraaid aan de hand van dummyvariabelen.  

 

Tabel 2 

Vragen voor het meten van de afhankelijke variabele ‘aangiftebereidheid’ 

Variabelen    Vraag/stelling 

Aangiftebereidheid   Heeft u weleens aangifte gedaan bij de politie na dit  

  geweldsdelict? 2 

  - Ja 

  - Nee 

  Heeft u weleens aangifte gedaan bij de politie na een van 

  deze geweldsdelicten? 3 

  - Ja4 

  - Nee5 

Blij aangifte  Ik ben blij dat ik aangifte heb gedaan 

  - Helemaal mee eens 

  - Mee eens 

  - Neutraal 

  - Mee oneens 

  - Helemaal mee oneens 

Spijt geen aangifte   Ik heb spijt dat ik geen aangifte heb gedaan  

  - Helemaal mee eens 

  - Mee eens 

  - Neutraal 

  - Mee oneens 

  - Helemaal mee oneens 

 
2 Deze vraag wordt gesteld indien het slachtoffer één keer slachtoffer is geworden van anti-lhbtiq+-geweld.  
3 Deze vraag wordt gesteld indien het slachtoffer vaker dan één keer slachtoffer is geworden van anti-lhbtiq+-geweld. 
4 Indien hierop ‘ja’ wordt geantwoord wordt de respondenten gevraagd de volgende vragen/stellingen te beantwoorden over 
het meeste recente geweldsdelict waarvan door het slachtoffer aangifte is gedaan.  
5 Indien hierop ‘nee’ wordt geantwoord wordt de respondenten gevraagd de volgende vragen/stellingen te beantwoorden 
over het meest recente geweldsdelict.  
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3.2.1.1. Variabelen op delictniveau 

Op delictniveau is allereerst de ernst van het delict geoperationaliseerd. Volgens onderzoek van 

Goudriaan (2006), speelt de door het slachtoffer gepercipieerde ernst van het delict een grote rol bij 

de beslissing van het slachtoffer om al dan niet aangifte te doen: men doet pas aangifte bij een zekere 

mate van ernst. Echter, is de door het slachtoffer gepercipieerde ernst subjectief. Daarom wordt in het 

onderzoek van Goudriaan, Nieuwbeerta en Wittebrood (2005) de ernst van het delict uitgedrukt in de 

mate van fysiek letsel als gevolg van het delict. Zo laten Goudriaan, Nieuwbeerta en Wittebrood (2005) 

op basis van gegevens van de Politiemonitor Bevolking zien, dat het percentage geweldsdelicten 

waarvan aangifte wordt gedaan groter is wanneer na het delict medische hulp noodzakelijk was en 

werd ingezet. Met dit gegeven is respondenten gevraagd naar de aard en ernst van het lichamelijk 

letsel als gevolg van het geweldsdelict; ‘geen tot licht (geen behandeling)’, ‘midden (eenmalig 

medische hulp)’ en ‘zwaar (opname of meermalen medische hulp)’. Deze vraag is in de enquête een 

op een overgenomen uit het onderzoek van Goudriaan, Nieuwbeerta en Wittebrood (2005).  

Bij de variabele ‘meerdere daders’ zijn verschillende categorieën opgesteld om het aantal 

daders te bepalen, variërend van een dader tot meer dan vijf daders. Deze operationalisatie komt 

eveneens uit het onderzoek van Goudriaan, Nieuwbeerta en Wittebrood (2005). 

 Voor de pleeglocatie en slachtoffer-dader relatie (daderbekendheid) is, in navolging van het 

onderzoek van Van de Weijer en Bernasco (2016), de operationalisatie gehanteerd die het Rijk in de 

Veiligheidsmonitor aanhoudt. De locatie wordt in de Veiligheidsmonitor uitgevraagd met ‘Waar 

gebeurde het voorval precies’. De antwoordopties op deze vraag zijn: thuis, in een horecagelegenheid, 

in het OV, op straat, op school/werk, in een winkel en ergens anders. Zowel de vraag als de 

antwoordopties zijn in de enquête voor het huidige onderzoek identiek overgenomen. Hierbij zijn de 

antwoordopties als volgt gecategoriseerd: thuis is een private locatie, de straat publiek, de optie op 

school/werk semiprivaat en de opties in een horecagelegenheid, het OV en in een winkel semipubliek. 

Bij de optie ‘ergens anders’ is de pleeglocatie onbekend zodat deze niet aan een van de genoemde 

categorieën kan worden toebedeeld. Er is derhalve voor gekozen de optie ‘ergens anders’ als overige 

categorie in het onderzoek mee te nemen. Via een analyse van de verkregen antwoorden wordt in het 

huidige onderzoek bepaald of het delict heeft plaatsgevonden op een (semi)publieke of (semi)private 

locatie. De daderbekendheid wordt in het huidige onderzoek uitgevraagd met de ja/nee vraag, ‘kende 

u de dader of een van de daders’. In tabel 3 zijn de enquêtevragen per variabele van het delictniveau 

weergegeven. 

 

Tabel 3 

Vragen per variabele van het delictniveau 
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Variabelen    Vraag/stelling 

Ernst van het delict Wat voor lichamelijk letsel had het geweldsdelict tot gevolg? 

- Geen tot licht (geen behandeling) 

- Midden (eenmalig medische hulp) 

- Zwaar (opname/ meermalen medische hulp) 

Meerdere daders    Door hoeveel dader(s) werd het voorval gepleegd? 

- 1 

- 2-3 

- 4-5 

- Meer dan vijf daders 

Pleeglocatie     Waar gebeurde het voorval precies? 

- Thuis 

- In een horecagelegenheid 

- In het OV 

- Op straat 

- Op school/werk 

- In een winkel 

- Ergens anders 

Relatie slachtoffer-dader  Kende u de dader of één van de daders? 

- Ja 

- Nee  

 

3.2.1.2. Variabelen op slachtofferniveau 

Variabelen op slachtofferniveau zijn allereerst persoonskenmerken van het slachtoffer, zoals leeftijd, 

opleidingsniveau en etniciteit. De operationalisaties van de variabelen leeftijd en opleidingsniveau 

spreken voor zich en zijn terug te vinden in tabel 2 en in het codeboek in bijlage A. De variabele 

‘etniciteit’ is geoperationaliseerd aan de hand van de definitie van het CBS (2016).  In het theoretisch 

kader wordt onderscheid gemaakt tussen personen met een westerse en niet-westerse achtergrond 

Volgens het CBS (2016) komen personen met een westerse migratieachtergrond uit een van de landen 

in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika, Oceanië, Indonesië en Japan. Personen met een niet-

westerse migratieachtergrond komen uit een van de landen in Afrika, Latijns-Amerika, en Azië 

(exclusief Indonesië en Japan) of Turkije. Deze definitie staat weergegeven boven de vraag over 

etniciteit. De respondenten krijgen de volgende antwoordmogelijkheden geboden: ‘Westerse 

migratieachtergrond’, ‘Niet-westerse migratieachtergrond’, ‘Anders’ of ‘Zeg ik liever niet’. Bij de 
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operationalisatie van de variabele ‘etniciteit’ is bij het uitvragen onder respondenten ingezoomd op 

de westerse en niet-westerse migratieachtergrond in plaats van de westerse en niet-westerse 

achtergrond. Echter, is voor het huidige onderzoek uitsluitend van belang vast te stellen of 

respondenten westers of niet-westers zijn. Via de vergelijking van respondenten met een ‘niet-

westerse migratieachtergrond’ en respondenten met een ‘westerse migratieachtergrond’ alsmede 

‘anders’, wordt dit doel bereikt en wordt uit de response op deze variabele, bruikbare informatie in de 

analyse betrokken.  

De variabele eerder slachtofferschap is uitgevraagd met de vraag hoe vaak respondenten 

slachtoffer zijn geworden van een geweldsdelict waarvan zij meenden dat dit een reactie was op hun 

seksuele geaardheid of oriëntatie dan wel genderidentiteit. De frequentiekeuze voor respondenten bij 

deze variabele is: een, twee, drie of vier keer en meer dan vier keer. 

 De operationalisatie van de variabele ‘angst voor slachtofferschap’ spreekt voor zich en is 

uitgewerkt in tabel 4. Tot slot is de variabele ‘attituden ten opzichte van de politie’ geoperationaliseerd 

aan de hand van het onderzoek van Van de Weijer & Bernasco (2016). Hierbij worden respondenten 

door middel van drie stellingen gevraagd naar hun oordeel over het totale functioneren van de politie 

in eigen buurt. Respondenten kunnen hierbij antwoorden met een vijfpuntsschaal aflopend van 

‘Helemaal mee eens’ tot ‘Helemaal mee oneens’; een hogere score staat voor een grotere 

tevredenheid over het functioneren van de politie. Daar de variabele attitude ten opzichte van de 

politie uit drie vragen bestaat, is de Cronbach’s alpha berekend om mate van samenhang, de interne 

consistentie, binnen deze variabele te meten (Huizingh, 2017). Hieruit blijkt dat de interne consistentie 

in dit onderzoek acceptabel is (3 items; ⍺ = .708). In tabel 4 staan de enquêtevragen per variabele van 

het slachtofferniveau weergegeven.  

 

Tabel 4  

Vragen per variabele van het slachtofferniveau 

Variabelen    Vraag/stelling 

Leeftijd     Wat is uw leeftijd? 

Opleidingsniveau Wat is het hoogste opleidingsniveau dat u hebt voltooid of de 

hoogste graad die u hebt behaald? 

- Geen diploma 

- LO/LBO/VMBO/MAVO 

- MBO/HAVO/VWO 

- HBO/WO 

- Anders  
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Etniciteit    Wat is uw migratieachtergrond? 

- Westerse migratieachtergrond 

- Niet-westerse migratieachtergrond 

- Anders 

- Zeg ik liever niet 

Eerder slachtofferschap Hoe vaak bent u slachtoffer geworden van een geweldsdelict 

waarbij dit, voor uw gevoel, te maken had met uw seksuele 

voorkeur, oriëntatie of genderidentiteit? 

- 1 keer 

- 2 keer 

- 3 keer  

- 4 keer 

- Meer dan vier keer 

Angst voor slachtofferschap  Ik ben niet bang slachtoffer te worden van een geweldsdelict 

- Helemaal mee eens 

- Mee eens 

- Neutraal 

- Mee oneens 

- Helemaal mee oneens 

Attituden t.o.v. de politie Ik ben tevreden met het functioneren van de politie in mijn 

eigen buurt 

- Helemaal mee eens 

- Mee eens 

- Neutraal 

- Mee oneens 

- Helemaal mee oneens 

Je ziet de politie in de buurt te weinig 

- Helemaal mee eens 

- Mee eens 

- Neutraal 

- Mee oneens 

- Helemaal mee oneens 

De politie heeft aandacht voor het verbeteren van 

leefbaarheid en veiligheid in de buurt 
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- Helemaal mee eens 

- Mee eens 

- Neutraal 

- Mee oneens 

- Helemaal mee oneens 

 

3.2.1.3. Variabelen op omgevingsniveau 

Voor de operationalisatie van de variabele sociale cohesie is gebruik gemaakt van de eerdergenoemde 

drie versies van de Veiligheidsmonitor: de sociale cohesie is gemeten aan de hand van hierin 

gehanteerde stellingen over de beleving van cohesie in de woonbuurt; respondenten konden 

antwoorden op een vijfpuntsschaal aflopend van ‘Helemaal mee eens’ tot ‘Helemaal mee oneens’. De 

Veiligheidsmonitors bevatten veel gegevens over kenmerken en attituden van slachtoffers uit eerder 

onderzoek naar aangiftebereidheid. De stellingen zijn in de enquête voor het huidige onderzoek dan 

ook een op een overgenomen en worden weergegeven in tabel 5. De stelling ‘als het maar enigszins 

mogelijk is, ga ik uit deze buurt verhuizen’ komt uitsluitend in de eerste versie van de 

Veiligheidsmonitor voor. De stellingen uit de Veiligheidsmonitoren zijn zodanig gesteld dat een hogere 

score wijst op meer sociale cohesie in de woonbuurt. Ook bij deze items is gekeken naar de mate van 

interne consistentie; de variabele sociale cohesie blijkt in het huidige onderzoek intern consistent en 

kan als acceptabel (4 items; ⍺ = .722) worden beoordeeld.  

 

Tabel 5 

Vragen per variabele van het omgevingsniveau 

Variabelen    Vraag/stelling 

Sociale cohesie     Ik heb veel contact met andere buurtbewoners 

- Helemaal mee eens 

- Mee eens 

- Neutraal 

- Mee oneens 

- Helemaal mee oneens 

Ik woon in een gezellige buurt met veel saamhorigheid 

- Helemaal mee eens 

- Mee eens 

- Neutraal 

- Mee oneens 
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- Helemaal mee oneens 

In deze buurt gaat men op een prettige manier met elkaar 

om 

- Helemaal mee eens 

- Mee eens 

- Neutraal 

- Mee oneens 

- Helemaal mee oneens 

Als het maar enigszins mogelijk is, ga ik uit deze buurt 

verhuizen 

- Helemaal mee eens 

-  Mee eens 

- Neutraal 

- Mee oneens 

- Helemaal mee oneens 

 

3.2.1.4. Variabelen acceptatie 

De variabele acceptatie is onderverdeeld in acceptatie in de openbaarheid en acceptatie door de 

naaste omgeving (Keuzenkamp, 2007). Voor de operationalisatie van deze twee variabelen zijn geen 

onderzoeken voorhanden waaruit vragen of stellingen kunnen worden overgenomen. Daarom zijn 

vanuit, de in het theoretische kader vermelde, bestaande onderzoeken over de acceptatie van 

lhbtiq+’ers, verschillende stellingen samengesteld. De operationalisatie wordt hieronder voor beide 

deelvariabelen toegelicht. 

De variabele acceptatie in de openbaarheid wordt gemeten aan de hand van vier stellingen. In het 

theoretisch kader is vastgesteld dat uiting geven aan de (homo)seksuele voorkeur in de openbaarheid 

vaak op afkeuring kan rekenen (EU Fundamental Rights Agency, 2020). Lhbtiq+-ers mijden veelal 

bepaalde plekken of situaties en ervaren vaak negatieve reacties (COC & UvA, 2018). Tevens vindt een 

forse meerderheid van de lhbtiq+-ers dat Nederland niet vooroploopt als het gaat om hun acceptatie 

(EenVandaag, 2021). Om afkeuring in de openbaarheid in het huidige onderzoek uit te vragen, zijn uit 

de operationalisatie van het onderzoek van EU Fundamental Rights Agency (2020), de volgende 

stellingen afgeleid; ‘Op straat loop ik hand in hand met mijn partner/indien ik een partner zou hebben, 

loop ik hand in hand op straat’. De antwoordopties bij deze stelling lopen af van ‘Helemaal mee eens’ 

tot ‘Helemaal mee oneens’. Om uit te vragen of respondenten bepaalde plekken of situaties mijden en 

negatieve reacties ervaren, is gebruik gemaakt van de operationalisaties uit het onderzoek van de 
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Universiteit van Amsterdam in samenwerking met COC Amsterdam (2018). Hieruit zijn de volgende 

stellingen geformuleerd: ‘Ik vermijd vaak bepaalde plekken vanwege mijn seksuele voorkeur, 

oriëntatie of genderidentiteit’ en ‘Ik ervaar vaak negatieve ervaringen op straat vanwege mijn seksuele 

voorkeur, oriëntatie of genderidentiteit’. Ook hier kunnen de respondenten reageren via een 

vijfpuntsschaal aflopend van ‘Helemaal mee eens’ tot ‘Helemaal mee oneens’. Tot slot is de stelling 

‘Nederland loopt voorop als het gaat om acceptatie van lhbtiq+-personen’ geformuleerd middels het, 

in het theoretisch kader genoemde, onderzoek van EenVandaag (2021); gemeten wordt in hoeverre 

respondenten vinden dat Nederland vooroploopt als het gaat om acceptatie van lhbtiq+-personen. 

Ook hierbij kunnen de respondenten reageren via de eerdergenoemde vijfpuntsschaal. 

De interne consistentie tussen de vragen van de variabele ‘acceptatie in de openbaarheid’ is in het 

huidige onderzoek onacceptabel (4 items; ⍺ = .476). Ook hier is bekeken of de Cronbach’s alpha 

verandert als een van hieronder genoemde vragen wordt verwijderd uit de vragenlijst. Dit is het geval 

als de vraag ‘Op straat loop ik hand en hand met mijn partner/ indien ik een partner zou hebben loop 

ik hand in hand op straat’ wordt verwijderd. Aangezien de interne consistentie verandert naar (slechts) 

(3 items; ⍺ = .587) wordt deze vraag buiten de analyse gehouden en moet wederom voorzichtig 

worden omgegaan met de interpretatie van de onderzoeksvragen.  

Om de acceptatie door de naaste omgeving te meten zijn vijf stellingen uitgevraagd. In het 

theoretisch kader is vastgesteld dat acceptatie door de naaste omgeving (vrienden, familie, school en 

collega’s) een rol speelt in het welzijn van lhbtiq+-ers. Voor het uitvragen van de acceptatie door 

vrienden, familie en collega’s en/of medestudenten/klasgenoten worden drie stellingen voorgelegd. 

Gevraagd wordt in hoeverre de seksuele voorkeur en oriëntatie of genderidentiteit van respondenten 

door vrienden, familie en collega’s en/of medestudenten/klasgenoten wordt geaccepteerd. Deze 

stellingen komen uit onderzoek van Keuzenkamp (2010) over de acceptatie van homoseksualiteit in 

Nederland; de acceptatie is in het huidige onderzoek verbreed met seksuele oriëntatie en 

genderidentiteit. De respondenten hebben de mogelijkheid te kiezen tussen ‘volledige acceptatie’, 

‘gedeeltelijke acceptatie’, ‘geen acceptatie’ of ‘weet ik niet’.  

Uit het theoretisch kader blijkt tevens dat een op de vijf lhbt’ers geen contact meer heeft met een 

of meerdere familieleden vanwege de seksuele voorkeur of genderidentiteit. Om dit in de huidige 

studie uit te vragen, is gebruik gemaakt van het onderzoek van Pijpers (2020) en is aan respondenten 

de volgende stelling voorgelegd: ‘Ik heb vrienden of familie verloren na het vertellen van mijn seksuele 

voorkeur, oriëntatie of genderidentiteit’. De antwoordmogelijkheden lopen bij deze stelling, via de 

vijfpuntsschaal, af van ‘helemaal mee eens’ tot ‘helemaal mee oneens’. Tot slot komt uit het 

theoretisch kader naar voren dat lhbtiq+’ers vaak negatieve reacties ervaren waardoor zij op hun 

werk/school niet voor hun seksuele geaardheid of genderidentiteit durven uit te komen. Voor het 
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uitvragen van dit punt is gebruik gemaakt van de operationalisatie in de onderzoeken van Baroncini 

(2011) en EU Fundamental Rights Agency (2020). Hieruit is de volgende stelling geformuleerd: ‘Ik durf 

mijzelf te zijn op mijn werk of school’. Ook bij deze stelling kunnen de respondenten via een 

vijfpuntsschaal reageren. 

Om de interne consistentie te meten tussen de vragen van de variabele ‘acceptatie door de naaste 

omgeving’ is wederom de Cronbach’s alpha berekend. Daar de interne consistentie in het huidige 

onderzoek twijfelachtig is (5 items; ⍺ = .640), is vervolgens bekeken of de Cronbach’s alpha verandert, 

als een van hieronder genoemde vragen wordt verwijderd uit de vragenlijst. Dit is niet het geval. In 

verband hiermee moet voorzichtig worden omgegaan met de interpretatie van de 

onderzoeksresultaten van deze variabele. Tot slot is de interne consistentie berekend na 

samenvoeging van de variabele ‘acceptatie in de openbaarheid’ en ‘acceptatie door de naaste 

omgeving’ tot één variabele ‘acceptatie’. Deze blijkt onacceptabel (8 items; ⍺ = .416). Daarom worden 

de variabelen in de data-analyse los van elkaar getoetst. In tabel 6 staan de enquêtevragen per 

variabele weergegeven.  

 

Tabel 6 

Vragen per variabele op acceptatieniveau 

Variabelen    Vraag/stelling 

Acceptatie in de openbaarheid  Op straat loop ik hand en hand met mijn partner/ indien ik 

een partner zou hebben loop ik hand in hand op straat*  

- Helemaal mee eens 

- Mee eens 

- Neutraal 

- Mee oneens 

- Helemaal mee oneens 

Ik vermijd vaak bepaalde plekken wegens mijn seksuele 

voorkeur, oriëntatie of genderidentiteit 

- Helemaal mee eens 

- Mee eens 

- Neutraal 

- Mee oneens 

- Helemaal mee oneens 

Ik ervaar vaak negatieve ervaringen op straat wegens mijn 

seksuele voorkeur, oriëntatie of genderidentiteit 
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- Helemaal mee eens 

- Mee eens 

- Neutraal 

- Mee oneens 

- Helemaal mee oneens 

Nederland loopt voorop als het gaat om acceptatie van 

lhbtiq+-personen 

- Helemaal mee eens 

- Mee eens 

- Neutraal 

- Mee oneens 

- Helemaal mee oneens 

Acceptatie door de naaste omgeving  De mate waarin de vrienden de seksuele voorkeur, oriëntatie 

of genderidentiteit hebben geaccepteerd 

- Volledige acceptatie 

- Gedeeltelijke acceptatie 

- Geen acceptatie 

- Weet ik niet 

De mate waarin de familie de seksuele voorkeur, oriëntatie of 

genderidentiteit hebben geaccepteerd 

- Volledige acceptatie 

- Gedeeltelijke acceptatie 

- Geen acceptatie 

- Weet ik niet 

De mate waarin de collega’s en/of 

medestudenten/klasgenoten de seksuele voorkeur, oriëntatie 

of genderidentiteit hebben geaccepteerd 

- Volledige acceptatie 

- Gedeeltelijke acceptatie 

- Geen acceptatie 

- Weet ik niet 

Ik heb vrienden of familie verloren na het vertellen van mijn 

seksuele voorkeur, oriëntatie of genderidentiteit. 

- Helemaal mee eens 
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- Mee eens 

- Neutraal 

- Mee oneens 

- Helemaal mee oneens 

Ik durf mijzelf te zijn op mijn werk of school 

- Helemaal mee eens 

- Mee eens 

- Neutraal 

- Mee oneens 

- Helemaal mee oneens 

 

*de cursiefgedrukte vraag is buiten de analyse gehouden vanwege een onacceptabele interne 

consistentie 

 

3.2.1.5. Operationalisatie variabele welzijn 

De variabele ‘welzijn’ is geoperationaliseerd aan de hand van het onderzoek van Kuyper (2015) waarin 

zij onderzoek deed naar het verschil in welzijn tussen lhb-jongeren en heteroseksuele leeftijdsgenoten. 

In dit onderzoek operationaliseerde zij welzijn in geluk, eigenwaarde, psychosomatische klachten, 

psychische klachten en suïcidaliteit. Deze operationalisatie is in het huidige onderzoek opgenomen, 

waarbij de vragen, op een kleine aanpassing na, eveneens zijn overgenomen. De interne consistentie 

van de indicatoren binnen de variabele ‘geluk’ is in dit onderzoek acceptabel (2 items; ⍺ = .756). 

Daarentegen is die van de variabele ‘eigenwaarde’ twijfelachtig (4 items; ⍺ = .610). Echter, wordt de 

interne consistentie slechts minimaal verhoogd indien een van de vragen wordt verwijderd. Deze 

verhoging is dusdanig klein dat het de interne consistentie nauwelijks raakt en er derhalve voor is 

gekozen de betreffende vraag niet uit de analyse te halen noch expliciet te vermelden.  

In de vragen over psychosomatische klachten en psychische problemen is een enkele wijziging 

aangebracht in de vraagstelling. In haar onderzoek vraagt Kuyper (2015) gedetailleerd alle 

bijbehorende klachten uit. Omdat in het huidige onderzoek niet relevant is welke specifieke klachten 

respondenten precies ervaren, wordt hen gevraagd of zij een van de klachten uit een aangegeven reeks 

vaak ervaren. Respondenten kunnen reageren door middel van een vijfpuntsschaal aflopend van 

‘Helemaal mee eens’ tot ‘Helemaal mee oneens’. Tot slot zijn ook twee vragen over suïcidaliteit 

overgenomen uit het onderzoek van Kuyper (2015). In de enquête voor het huidige onderzoek is in 

deze vragen uitsluitend het woord ‘suïcide’ vervangen voor ‘zelfmoord’; zelfmoord is voor de 

respondenten eenvoudiger te begrijpen. Ook voor de vijf variabelen die samen ‘welzijn’ meten, is de 
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interne consistentie berekent. Deze is in het huidige onderzoek acceptabel (9 items; ⍺ = .782). Voor de 

uiteindelijke data-analyse zijn de vijf variabelen daarom samengebracht tot één variabele ‘welzijn’. In 

tabel 7 staan de enquêtevragen per variabelen weergegeven. 

 

Tabel 7 

Vragen per variabele op welzijnsniveau 

Variabelen    Vraag/stelling 

Geluk      Ik heb een gelukkig leven 

- Helemaal mee eens 

- Mee eens 

- Neutraal 

- Mee oneens 

- Helemaal mee oneens 

Ik voel mij vaak ongelukkig 

- Helemaal mee eens 

- Mee eens 

- Neutraal 

- Mee oneens 

- Helemaal mee oneens 

Eigenwaarde    Ik ben niet tevreden met mijzelf 

- Helemaal mee eens 

- Mee eens 

- Neutraal 

- Mee oneens 

- Helemaal mee oneens 

Ik heb veel goede eigenschappen 

- Helemaal mee eens 

- Mee eens 

- Neutraal 

- Mee oneens 

- Helemaal mee oneens 

Ik heb veel om trots op te zijn 

- Helemaal mee eens 

- Mee eens 
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- Neutraal 

- Mee oneens 

- Helemaal mee oneens 

Psychosomatische klachten  Ik ervaar vaak klachten als: hoofdpijn, maagpijn, rugpijn, een 

slecht humeur, nervositeit, slaapproblemen en/of 

duizeligheid 

- Helemaal mee eens 

- Mee eens 

- Neutraal 

- Mee oneens 

- Helemaal mee oneens 

Psychische problemen/klachten  Ik ervaar vaak klachten/ gevoelens als nervositeit, 

onrustigheid, neerslachtigheid en/of ongelukkigheid. 

- Helemaal mee eens 

- Mee eens 

- Neutraal 

- Mee oneens 

- Helemaal mee oneens 

Suïcidale gedachten    Ik denk of dacht vaak aan zelfmoord 

- Helemaal mee eens 

- Mee eens 

- Neutraal 

- Mee oneens 

- Helemaal mee oneens 

Ik heb ooit eens een zelfmoordpoging gedaan 

- Ja 

- Nee  

- Zeg ik liever niet 

 

3.2.1.6. Controle vragen 

Naast de onafhankelijke variabelen zijn in de enquête controlevragen gesteld (zie tabel 8). Zo worden 

respondenten gevraagd of zij zich identificeren met de lhbtiq+-gemeenschap, of zij weleens slachtoffer 

zijn geworden van een geweldsdelict en wordt gevraagd of dit geweldsdelict of deze geweldsdelicten 

naar hun idee te maken had(den) met de seksuele voorkeur, oriëntatie of genderidentiteit. Voor 
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respondenten die bovenstaande vragen ontkennend beantwoorden eindigt de enquête zodat enkel 

diegenen die tot de doelgroep behoren, in de enquête worden meegenomen.  

 

Tabel 8 

Controlevragen 

Variabelen    Vraag/stelling 

Lhbtiq+   Identificeert u zich als onderdeel van de lhbtiq+- 

  gemeenschap? 

- Ja 

- Nee 

Geweldsdelict    Bent u weleens slachtoffer geworden van een 

    geweldsdelict? 

     Had dit geweldsdelict/ deze geweldsdelicten, voor  

     uw gevoel, te maken met uw seksuele voorkeur,  

     oriëntatie of genderidentiteit? 

3.2.2. Interviews 

In het semigestructureerde interviewschema (zie bijlage B) zijn allereerst vragen opgenomen over het 

geweldsdelict en het doen van aangifte. Dit betreffen vragen over het slachtoffer- en delictniveau. 

Deze zijn geoperationaliseerd aan de hand van, het in hoofdstuk 2 gevormde theoretisch kader. De 

respondent wordt gevraagd naar de eigen ervaringen met de pleeglocatie, het aantal daders, herhaald 

slachtofferschap, de relatie tussen slachtoffer en dader, de angst voor slachtofferschap, de ernst van 

het delict en de attituden ten opzichte van de politie. Er wordt gevraagd naar de persoonlijke ervaring 

van slachtoffers omdat dit bijdraagt aan de contextualisering van de factoren. Vervolgens wordt de 

respondent gevraagd in hoeverre zij denken dat bovenstaande factoren van invloed zijn op de 

aangiftebereidheid van slachtoffers na anti-lhbtiq+-geweld in het algemeen. De input van de 

geïnterviewden op dit punt draagt bij aan het inzichtelijk maken van het waarom: om welke reden 

hebben factoren wel of geen invloed op de aangiftebereidheid. De factoren leeftijd, opleidingsniveau 

en etniciteit worden tijdens het interview buiten beschouwing gelaten omdat respondenten hun 

reactie niet kunnen beoordelen in geval zij een ander opleidingsniveau dan wel een andere leeftijd of 

etniciteit zouden hebben. 

Vragen over het omgevingsniveau gaan over sociale cohesie. Allereerst wordt uitgelegd wat 

sociale cohesie betekent. Vervolgens wordt de respondent gevraagd of zij iets kunnen vertellen over 

de sociale cohesie in hun buurt. Hierop volgend wordt de vraag gesteld in hoeverre zij denken dat 

sociale cohesie van invloed is op de aangiftebereidheid van slachtoffers van anti-lhbtiq+-geweld. 
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 Daarna wordt respondenten gevraagd naar de mate van acceptatie in de openbaarheid en in 

hoeverre zij denken dat dit invloed heeft op de aangiftebereidheid van slachtoffers na anti-lhbtiq+-

geweld. Ditzelfde wordt gedaan met de acceptatie door de naaste omgeving en welzijn. Ter afsluiting 

van het interview wordt respondenten gevraagd of er, naar hun idee, factoren zijn die niet aan bod 

zijn gekomen en volgens hen wel van belang zijn voor de aangiftebereidheid na anti-lhbtiq+-geweld. 

Ook wordt hen gevraagd naar suggesties om de aangiftebereidheid na anti-lhbtiq+-geweld te 

verbeteren.  

 

3.3. Externe en interne validiteit 

3.3.1. Enquête  

In totaal zijn in de periode van 11 tot en met 31 mei 2022 de data van 105 respondenten verzameld. 

Om te bepalen of de resultaten uit de enquête generaliseerbaar zijn (geldig voor de populatie 

lhbtiq+’ers die te maken heeft gehad met anti-lhbtiq+-geweld) en daarmee de externe validiteit als 

voldoende kan worden beoordeeld, is gebruik gemaakt van de steekproefcalculator. Deze calculator 

geeft aan hoe groot de steekproef moet zijn om statistisch relevante resultaten te verwerven voor een 

bepaalde populatie (Checkmarket, z.d.-a). Echter, is het lastig de grootte van de populatie te bepalen. 

Door de lage aangiftebereidheid worden lang niet alle gevallen geregistreerd.  

 Om toch een schatting te kunnen maken over de grootte van de populatie wordt gebruik 

gemaakt van het onderzoek van Het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA). Zij 

presenteerde in 2020 de uitkomsten van een onderzoek onder bijna 140.000 lhbti’ers in de Europese 

Unie. Daaruit blijkt dat elf procent van de Nederlandse ondervraagden in de vijf jaar voor het 

onderzoek naar eigen zeggen te maken heeft gehad met fysiek en/of seksueel geweld vanwege 

genderidentiteit of seksuele gerichtheid (EU Fundamental Rights Agency, 2020). Aangezien dit 

onderzoek niet een tijdbestek voor slachtofferschap hanteert wordt dit percentage in het huidige 

onderzoek hoger geschat en afgerond op twintig procent. 

Het aantal lhbtiq+- personen in Nederland hangt af van de gehanteerde definities; wordt wel 

of geen uiting gegeven aan de lhbtiq+-gevoelens (Movisie, z.d.) In de LHBT-monitor 2018 zijn de cijfers 

uit drie landelijke onderzoeken gecombineerd: De SCP Leefsituatie Index, de Leefstijlmonitor en de 

Veiligheidsmonitor. Uit die combinatie van cijfers blijkt dat 4 tot 6% van de volwassenen zich 

aangetrokken voelt tot iemand van hetzelfde geslacht. Ofwel, ongeveer 1 op 20 personen is lhb en 1 

op de 15 mensen is lhbt (Kuyper, 2018). Het Sociaal en Cultureel Planbureau schatte in 2018 dat 1 op 

de 200 mensen een intersekse ervaring heeft. Dat betekent dat er ongeveer 85.000 mensen in 

Nederland zijn met een vorm van intersekse. Inmiddels zijn er andere gegevens beschikbaar. Deens 

onderzoek toont (Frisch et al, 2019) dat ongeveer 1 op de 90 personen (1,1%) een intersekse persoon 
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is. Dit percentage afgezet tegen de Nederlandse bevolking betekent dat Nederland circa 190.000 

intersekse personen telt. Er zijn geen precieze cijfers van het aantal mensen in Nederland dat zich als 

queer identificeert. Zoals bovenstaand beschreven identificeert 1 op de 15 personen zich als lesbisch, 

homoseksueel, biseksueel of transgender. Het is mogelijk dat mensen uit deze groep zich 

(ook) queer noemen. Gelet op het bovenstaande wordt de omvang lhbtiq+ personen in Nederland 

geschat op circa 1.300.000. Ervan uitgaande dat van deze groep twintig procent te maken heeft gehad 

met anti-lhbtiq+-geweld (EU Fundamental Rights Agency, 2020), wordt de populatie geschat op 

260.000. De steekproefcalculator laat zien dat bij een populatie van 260.000, een foutenmarge van 5 

procent en een betrouwbaarheidsniveau van 95 procent een steekproefgrootte van 384 respondenten 

vereist is. Daar dit onderzoek 105 respondenten bevat, kan worden gesteld dat de 

onderzoeksresultaten niet generaliseerbaar zijn en de externe validiteit als onvoldoende moet worden 

beoordeeld. Het gevolg hiervan is dat de onderzoeksresultatenresultaten voorzichtig moeten worden 

geïnterpreteerd. 

Een onderzoek is intern valide wanneer vanuit de onderzoeksmethode, in dit geval de enquête, 

de juiste conclusies kunnen worden getrokken (Maesschalck, 2010). Omdat de stellingen over de 

bestaande factoren van aangiftebereidheid, acceptatie en welzijn zijn gebaseerd op bestaande 

wetenschappelijke studies waarin de concepten zijn geoperationaliseerd, kan worden gesteld dat de 

interne validiteit voldoende is; de stellingen beogen te meten wat zij behoren te meten. Daarentegen 

is de interne consistentie bij twee variabele twijfelachtig en slecht. Er moet daarom voorzichtig worden 

omgegaan met de interpretatie van de onderzoeksresultaten. 

 

3.4. Ethiek, privacy en veiligheid  

3.4.1. Enquête  

Voordat de respondent met de enquête start, doorloopt deze een introductie waarin aspecten zijn 

opgenomen die voor elke enquête en alle respondenten gelden; de naam van de universiteit die wordt 

vertegenwoordigd alsmede het doel van het onderzoek en van de enquête. Vanwege waarborging van 

de anonimiteit, privacy en veiligheid van de respondenten, vernemen respondenten hier ook dat de 

enquête anoniem wordt afgenomen en reacties op geen enkele wijze naar hen kunnen worden herleid. 

Daarnaast bevat de introductie een toelichting op vragen die niet van een eigen toelichting zijn 

voorzien. Tevens wordt de respondent verwezen naar het eventuele gebruik van Slachtofferhulp 

Nederland en 113 Zelfmoordpreventie aangezien de enquête heftige emoties of herinneringen kan 

oproepen. Tot slot kunnen respondenten, wanneer zij hier zelf voor kiezen, via een e-mailadres in de 

introductie vragen stellen over de enquête. Gelet op het bovenstaande wordt ervan uitgegaan dat de 
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respondenten voldoende zijn geïnformeerd over het doel, de anonimiteit, de privacy en veiligheid van 

de enquête.  

De onderzoeksgegevens worden via het surveyprogramma Qualtrics bewaard. Enkel de 

onderzoeker heeft toegang tot deze gegevens. Dit geldt ook voor de enquêtegegevens die zijn 

toegevoegd aan het SPSS-bestand waarmee tijdens het onderzoek is gewerkt. Nadat de individuele 

gegevens zijn gebruikt voor het uiteindelijk resultaat, worden deze uit beide systemen verwijderd. 

 

3.4.2. Interviews 

Voor het interview wordt aan de respondenten een informed consent-formulier overhandigd. Door 

ondertekening hiervan geeft de respondent naast toestemming voor deelname aan het onderzoek 

tevens aan te begrijpen waarover het onderzoek gaat, op de hoogte te zijn van de anonieme afname 

van de enquête en in te stemmen met audio-opname en transcriptie van de gegevens. Van belang is 

dat de respondenten op de hoogte zijn dat de geanonimiseerde transcripties terugkomen in het 

onderzoek. Daarnaast mogen respondenten vragen stellen over het (proces van het) onderzoek. Na 

ontvangst van het door respondent ondertekende formulier mag ervan uit worden gegaan dat diegene 

zich bewust is van de privacyborging en veiligheid.  

Om de anonimiteit en veiligheid van respondenten te waarborgen, worden de transcripten van de 

interviews geanonimiseerd. Dit gebeurt door het verwijderen en/of veranderen van namen. Andere 

elementen – zoals locaties – die naar de identiteit van respondenten kunnen leiden, worden uit het 

transcript verwijderd. De onderzoeksgegevens – in dit geval de opnames van de interviews – worden 

op de computers van de onderzoeker opgeslagen en verwijderd zodra de transcriptie is gemaakt.  

 

3.5. Data-analyse  

Deze paragraaf omvat eerst een beschrijving van de wijze waarop de data van de enquêtes met het 

programma IBM SPSS Statistics 27 (SPSS) zijn geanalyseerd. Daarna volgt een beschrijving van de wijze 

waarop de semigestructureerde interviews worden geanalyseerd via ATLAS.TI 8.4.  

 

3.5.1. Enquête  

De verzamelde data uit de enquêtes zijn ingevoerd in een databestand en geanalyseerd met SPSS. De 

analyse bestaat uit beschrijvende statistiek; de uit de enquêtes verzamelde data zijn hiervoor het 

meest geschikt.  

Om te bepalen of de scores binnen de afzonderlijke factoren van het delict-, slachtoffer-, 

omgevings-, acceptatie- en welzijnsniveau significant verschillen laten zien, is afhankelijk van het 

meetniveau van de onafhankelijke variabelen een t-toets of Chi-kwadraattoets uitgevoerd. Met een t-
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toets wordt het verschil getoetst tussen twee groepen (Huizingh, 2017). Voordat een t-toets wordt 

uitgevoerd, dienen de data aan een aantal voorwaarden te voldoen: de afhankelijke variabele wordt 

gemeten op interval- of rationiveau, de personen binnen twee groepen zijn onafhankelijk van elkaar 

en bij steekproeven met minder dan 30 observaties moet de afhankelijke variabele nominaal zijn 

verdeeld (Huizingh, 2017). De Chi-kwadraattoets is een non-parametrische toets en beoordeelt of het 

verschil tussen twee (of meerdere) proporties werkelijk bestaat of slechts ‘’toevallig’’ is (Huizingh, 

2017). Voor toepassing van de Chi-kwadraattoets gelden de volgende voorwaarden: alle verwachte 

frequenties zijn minimaal 1 en maximaal 20 procent van de verwachte frequenties is kleiner dan vijf 

(Huizingh, 2017).  

Indien sprake is van een significant resultaat is tevens een logistische regressie uitgevoerd met als 

doel het voorspellen van een binaire afhankelijke variabele op basis van meerdere onafhankelijke 

variabelen (Huizingh, 2017). Daarnaast is bekeken of bovengenoemde factoren ook invloed hebben op 

de mate waarin slachtoffers ‘blij’ zijn aangifte te hebben gedaan dan wel spijt hebben dat zij van 

aangifte afzagen. Hiervoor is, afhankelijk van het meetniveau van de onafhankelijke variabelen, een 

enkelvoudige lineaire regressie of enkelvoudige variantieanalyse uitgevoerd. Een enkelvoudige lineaire 

regressieanalyse is een analysetechniek waarmee een specifieke samenhang tussen twee variabelen 

kan worden vastgesteld. Daarbij wordt de uitkomst van de afhankelijke variabele voorspelt aan de 

hand van één onafhankelijke variabele (Huizingh, 2017). Om door middel van lineaire regressie tot een 

goede schatting van de regressiecoëfficiënten te komen, moeten de data aan enkele voorwaarden 

voldoen: de gegevens zijn onafhankelijk, er is lineariteit tussen respons en predictor en de normaal 

verdeelde residuen en varianties zijn voor elke groep gelijk (homoscedasticiteit) (Huizingh, 2017). Een 

enkelvoudige variantieanalyse is een analysetechniek waarmee wordt nagegaan of tussen de 

gemiddelden van twee of meer onafhankelijke (niet-gerelateerde) groepen statistisch significante 

verschillen bestaan (Huizingh, 2017). Ook bij het uitvoeren van een enkelvoudige variantieanalyse is 

het belangrijk na te gaan of aan de geldende voorwaarden wordt voldaan: de afhankelijke variabele 

wordt gemeten op ratio- of intervalniveau, de data per groep zijn verkregen uit een aselecte en 

willekeurige steekproef, homoscedasticiteit en er dient sprake te zijn van een normale verdeling 

binnen iedere groep (Huizingh, 2017). De assumpties (voorwaarden) van de bovenstaande toetsen zijn 

getest. Schending van assumpties van de t-toets, Chi-kwadraattoets, logistische regressie of 

enkelvoudige variantieanalyse worden bij de betreffende analyse in hoofdstuk 4.1. gerapporteerd. 

 

3.5.2. Interviews  

De semigestructureerde interviews zijn allereerst woordelijk getranscribeerd door middel van het 

programma Inqscribe en vervolgens geanalyseerd met het programma ATLAS.TI 8.4. Het analyseren 
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van de interviews gebeurt in drie fases. Allereerst zijn alle interviews open gecodeerd waarbij de 

onderzoeker codes en labels toekent aan diverse tekstdelen die de hoofdthema’s weergeven. In totaal 

volgden hieruit 56 codes. De tweede fase betreft axiaal coderen waarbij codes met elkaar zijn 

vergeleken waarna overeenkomstige codes zijn samengevoegd tot overkoepelende codes; 34 codes 

resteerden (zie bijlage C). De derde en laatste fase betreft selectief coderen waarbij de samenhang 

tussen de verschillende codes en categorieën wordt bekeken en naar verklaringen wordt gezocht. Tot 

slot zijn uit de geanalyseerde data conclusies getrokken met betrekking tot welke factoren een rol 

spelen bij de aangiftebereidheid na anti-lhbtiq+-geweld (Decorte, 2018). De resultaten en conclusies 

van de analyse van de semigestructureerde interviews worden weergegeven in hoofdstuk 4.2.   

4. Onderzoeksresultaten 

Dit hoofdstuk geeft allereerst de resultaten van de enquête en aansluitend de resultaten van de 

interviews weer. Aan de hand van genoemde data wordt getracht om deelvragen te beantwoorden en 

opgestelde hypotheses aan te nemen of te verwerpen. Een beknopt overzicht van de volledige 

resultaten van zowel de enquête als de semigestructureerde interviews is in tabel 10 opgenomen. 

 

4.1 Resultaten enquête  

De data uit de afgenomen enquêtes zijn afkomstig van 105 slachtoffers van anti-lhbtiq+-geweld met 

een gemiddelde leeftijd van 33,9 jaar oud. Hiervan deden 45 slachtoffers wel en 60 slachtoffers geen 

aangifte. In tabel 9 wordt een overzicht van de achtergrondkenmerken van de respondenten 

weergegeven.  

 

Tabel 9 

Overzicht van achtergrondkenmerken van de respondenten uit de enquête 

N=105 Frequentie Procent 

Leeftijd Gemiddeld: 

33,9 

- 

Aangifte 

Wel aangifte 

Geen aangifte 

 

45 

60 

 

42.9% 

57.1% 

Opleidingsniveau 

Geen diploma  

LO/LBO/VMBO/MAVO 

MBO/HAVO/VWO 

 

6 

7 

39 

 

5.7% 

6.7% 

37.1% 
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HBO/WO 

Anders 

49 

4 

46.7% 

3.8% 

Etniciteit 

Westers 

Niet-westerse 

migratieachtergrond 

Zeg ik liever niet 

 

94 

7 

 

4 

 

89.5% 

6.7% 

 

3.8% 

 

4.1.1 Reguliere factoren van aangiftebereidheid 

4.1.1.1. Delictniveau 

De tweede deelvraag betreft onder andere de invloed van factoren van het delictniveau op de 

aangiftebereidheid na anti-lhbtiq+-geweld. Hierbij zijn de scores op de ernst van het delict, de 

pleeglocatie, het aantal daders en de relatie tussen slachtoffer en dader vergeleken van respondenten 

die wel en respondenten die geen aangifte deden na anti-lhbitq+-geweld.   

De t-toets laat een significant verschil in de scores van de variabele ‘ernst van het 

delict’.  Respondenten die slachtoffer waren van een ernstiger delict (zwaarder fysiek letsel) doen 

significant vaker aangifte (M=1.73; SD=.751) dan slachtoffers van een minder ernstig delict (minder 

zwaar fysiek letsel) (M=1.27; SD=.482) (t(103) = 3.644; p<.001). Om te toetsen welke voorspellende 

waarde de ‘ernst van het delict’ heeft voor het al dan niet doen van aangifte is een logistische regressie 

uitgevoerd. Hieruit blijkt dat slachtoffers die hoog scoren op de ernst van het delict (slachtoffers met 

zwaar fysiek letsel), een 232,2.5% significant grotere kans hebben op het doen van aangifte dan 

personen die laag scoren op ernst van het delict. (β=0.301; -2LL= 129.696; p<.001). Om de samenhang 

te bepalen tussen de ernst van het delict en de mate waarin slachtoffers ‘blij’ zijn aangifte te hebben 

gedaan dan wel spijt hebben dat zij van aangifte afzagen, is een lineaire regressieanalyse uitgevoerd. 

Deze uitkomsten blijken niet significant, hetgeen betekent dat er geen samenhang is tussen de ernst 

van het delict en de gevoelens die slachtoffers hebben na het doen (F(1.43) = .121, p=.729) of nalaten 

(F(1.58) = .043, p=.837) van aangifte. 

De ernst van het delict blijkt dus een grote voorspeller voor de aangiftebereidheid; de 

hypothese dat slachtoffers van ernstigere delicten eerder geneigd zijn tot aangifte kan op basis van 

het bovenstaande worden aangenomen. Echter, heeft de ernst van het delict geen invloed op de mate 

waarin slachtoffers ‘blij’ zijn dat zij aangifte deden of het gevoel van spijt wanneer zij van aangifte 

afzagen.  

Bij de variabele ‘pleeglocatie’ is allereerst een kruistabel uitgedraaid. Hieruit blijkt dat van 

geweldsdelicten op semiprivate locaties 50% van de slachtoffers wel en 50% geen aangifte doet. Bij 
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private locaties is dat respectievelijk 62% en 38%. Bij geweldsdelicten op semipublieke locaties deed 

33,3% van de slachtoffers wel en 76,7% geen aangifte. Tot slot geldt voor publieke locaties dat 41,8% 

van de slachtoffers wel aangifte deed nadat zij slachtoffer werden en 58,2% niet. Vanwege het 

schenden van de assumptie, te weinig respondenten in een cel (N<5), is geen analyse uitgevoerd6. 

Tevens is een enkelvoudige variantieanalyse uitgevoerd. Deze toetst of een significant deel van de 

variantie wordt verklaard door de groepsvariabele: er blijkt geen significant verschil te zijn tussen de 

verschillende pleeglocaties als het gaat om de mate waarin slachtoffers ‘blij’ zijn aangifte te hebben 

gedaan (F (4.40) = 1.114; p=.364). Echter, blijken er wel significante verschillen te zijn in de 

gemiddelden per pleeglocatie waar het gaat om slachtoffers die aangeven spijt te hebben wanneer zij 

van aangifte afzagen (F (4.55) = 2.713; p<.05). De post-hoc-Tukey-toets toont significante verschillen 

in de scores op de variabele ‘spijt van geen aangifte’ tussen degenen die slachtoffer werden op een 

pleeglocatie ‘ergens anders’ en degenen die slachtoffer werden ‘op straat’ (p=.036); slachtoffers met 

een pleeglocatie ‘ergens anders’ (N=5; M=4.4; SD=.549) hebben significant meer spijt van het afzien 

van aangifte dan slachtoffers met een pleeglocatie ‘op straat’ (N=32; M=2.78 SD=.549).Voor de overige 

pleeglocaties gelden binnen ‘spijt van geen aangifte’ geen significante verschillen in de scores. De 

hypothese dat slachtoffers vaker aangifte doen na slachtofferschap van anti-lhbtiq+-geweld op private 

of publieke locaties in vergelijking met semiprivate en semipublieke locaties wordt, gelet op het 

bovenstaande, verworpen. 

Ook bij de variabele ‘meerdere daders’ is allereerst een kruistabel uitgedraaid. Deze laat zien 

dat van de slachtoffers van geweldsdelicten door een enkele dader, 37.5% aangifte deed en 62,5% 

niet. Van geweldsdelicten gepleegd door twee tot drie daders deed 46,7% van de slachtoffers aangifte 

en 53,3% niet. Na geweldsdelicten door vier tot vijf daders deed 50% wel en 50% geen aangifte. Na 

geweldsdelicten door meer dan vijf daders is dit respectievelijk 30% en 70%. Ook hierbij is een Chi-

kwadraattoets uitgevoerd. Deze blijkt niet significant (X² (3) = 1.692, p=.639), hetgeen betekent dat de 

gevonden verschillen tussen het aantal daders op toeval berusten. Tevens is een enkelvoudige 

variantieanalyse uitgevoerd. Hieruit blijkt dat er geen significant verschil bestaat tussen het aantal 

daders en de mate waarin slachtoffers ‘blij’ zijn aangifte te hebben gedaan (F (3.41) =.642; p=.593) of 

het hebben van spijt (F (3.56) = 1.062; p=.373) na het afzien van een aangifte. De hypothese dat de 

aangiftebereidheid hoger is onder slachtoffers van een anti-lhbtiq+-geweldsdelict gepleegd door 

meerdere daders kan, gelet op het bovenstaande, worden verworpen.  

Tot slot is ook voor de variabele ‘relatie tussen slachtoffer en dader ‘een kruistabel uitgedraaid. 

Hieruit blijkt dat 40,9% van de slachtoffers die hun dader of daders kenden wel aangifte deed en 51,9% 

 
6 De assumptie dat alle verwachte frequenties minimaal 1 zijn en dat maximaal 20 procent van de verwachte frequenties 
kleiner is dan vijf is geschonden. 
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niet. Daarnaast deed van de slachtoffers die hun dader of daders niet kenden 43,3% wel en 56,6% geen 

aangifte. Echter, blijkt hier de Chi-kwadraattoets niet significant (X² (1) = .043, p=.835). Dit betekent 

dat de gevonden verschillen op toeval berusten. De hypothese dat een relatie tussen slachtoffer en 

dader de aangiftebereidheid negatief beïnvloed, kan gelet op het bovenstaande worden verworpen.  

 

4.1.1.2. Slachtofferniveau 

De tweede deelvraag betreft onder andere de invloed van factoren van het slachtofferniveau op het 

al dan niet doen van aangifte na anti-lhbtiq+-geweld. Hierbij zijn de scores op leeftijd, 

opleidingsniveau, etniciteit, herhaald slachtofferschap, angst voor slachtofferschap en attitude ten 

opzichte van de politie vergeleken van respondenten die wel en respondenten die geen aangifte deden 

na anti-lhbitq+-geweld.  

Het verschil in leeftijd tussen slachtoffers die wel en slachtoffers die geen aangifte deden, blijkt 

significant (p<.005). Slachtoffers die ouder zijn doen significant vaker aangifte (M=38.69; SD=14.468) 

dan slachtoffers die jonger zijn (M=30.28; SD=14.822) (t(105) = 2.905; p<.01). Daarnaast blijkt de kans 

dat slachtoffers die hoog scoren op leeftijd (oudere slachtoffers), aangifte doen van anti-lhbtiq+-

geweld significant groter, 3,8%, dan slachtoffers die laag scoren op leeftijd (jongere slachtoffers) 

(β=0.963; -2LL= 135.359; p<.010). Daarnaast is een lineaire regressie uitgevoerd om te bekijken of 

leeftijd een significante voorspeller is van delictgerelateerde gevoelens van slachtoffers, dit is niet het 

geval: niet waar het gaat de mate waarin slachtoffers ‘blij’ zijn aangifte te hebben gedaan (F (143) = 

3.362, p=.074), noch waar het spijt betreft bij slachtoffers die hiervan afzien (F (1.58) .115, p=.736). De 

hypothese dat oudere slachtoffers van anti-lhbtiq+-geweld eerder geneigd zullen zijn tot aangifte dan 

jongere slachtoffers kan, gelet op het bovenstaande, worden bevestigd. 

Van de variabele ‘opleidingsniveau’ is een kruistabel uitgedraaid. Hieruit blijkt dat van 

slachtoffers zonder diploma 50% wel en 50% geen aangifte deed. Van de slachtoffers met als hoogst 

genoten opleiding lager onderwijs (LO), lager beroepsonderwijs (LBO), VMBO of MAVO deed 28,6% 

aangifte en 71,4% niet. Van de slachtoffers met als hoogst genoten opleiding MBO, HAVO of VWO deed 

35,9% wel en 64,1% geen aangifte. Van de slachtoffers met als hoogstgenoten opleiding HBO of WO 

deed 46,9% aangifte en 53,1% niet. De Chi-kwadraattoets is niet geïnterpreteerd omdat een assumptie 

werd geschonden; er waren te weinig respondenten in een cel (N<5)7.  Tevens is een enkelvoudige 

variantieanalyse uitgevoerd. Hieruit blijkt er geen significant verschil is tussen de verschillende 

opleidingsniveaus waar het gaat om de mate waarin slachtoffers ‘blij’ zijn dat zij aangifte deden 

(F (4.40) = 0.807; p=.528) en het hebben van spijtgevoelens als van aangifte wordt afgezien (F (3.55) = 

 
7 De assumptie dat alle verwachte frequenties minimaal 1 zijn en dat maximaal 20 procent van de verwachte frequenties 
kleiner is dan vijf is geschonden. 
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1.363; p=.259). Op basis van het bovenstaande kan de hypothese dat laagopgeleiden eerder aangifte 

na anti-lhbtiq+-geweld dan hoogopgeleiden worden verworpen. 

Ook voor de variabele ‘etniciteit’ is een kruistabel uitgedraaid en daaruit blijkt dat van de niet- 

westerse slachtoffers 71,4% aangifte deed na anti-lhbtiq+-geweld en 28,6% niet. Van de overige 

respondenten deed 41,5% aangifte en zag 58,5% van aangifte af. De Chi-kwadraattoets is hierbij 

wederom niet uitgevoerd wegens schending van een assumptie; er waren te weinig respondenten in 

een cel (N<5)8. Tevens is voor deze variabele een enkelvoudige variantieanalyse uitgevoerd; er blijkt 

geen significant verschil tussen de gemiddelden van de verschillende categorieën in etniciteit, als het 

gaat om de mate waarin slachtoffers ‘blij’ zijn dat zij aangifte deden (F (1.42.) = 0.998; p=.377) of spijt 

hebben nadat zij van aangifte afzagen (F (2.57) = .817; p=.447). De hypothese dat slachtoffers met een 

niet-westerse etniciteit minder geneigd zullen zijn aangifte te doen kan gelet op het bovenstaande 

worden verworpen. 

Respondenten die vaker slachtoffer zijn geworden (M=3.27; SD=2.115) doen significant vaker 

aangifte dan personen die minder vaak (M=2.53; SD=1.789) slachtoffer zijn geworden (t(103) = 1.922; 

p<.05 eenzijdig). Daarnaast blijkt uit de logistische regressie dat slachtoffers die hoog scoren op eerder 

slachtofferschap (respondenten die vaker slachtoffer zijn geworden) een 21,4% significant grotere 

kans te hebben aangifte te doen dan slachtoffers die laag scoren op eerder slachtofferschap 

(respondenten die minder vaak slachtoffer zijn geworden) (β=0.824; -2LL= 139.776; p<.05 eenzijdig). 

Daarnaast is een lineaire regressieanalyse uitgevoerd. Daaruit blijkt dat herhaald slachtofferschap 

geen significante voorspeller is in de mate waarin slachtoffers ‘blij’ zijn dat zij aangifte deden (F (1.43) 

= .026, p=.873) of spijt hebben wanneer zij besloten geen aangifte te doen (F (1.58) = .016, p=.899). De 

hypothese dat slachtoffers van eerdere anti-lhbtiq+-geweldsdelicten sneller geneigd zijn tot aangifte 

kan worden aangenomen. Echter, heeft eerder slachtofferschap geen invloed op de mate waarin 

slachtoffers ‘blij’ zijn aangifte te hebben gedaan dan wel spijt hebben dat zij van aangifte afzagen. 

Tevens is voor de variabele ‘angst voor slachtofferschap’ een t-toets uitgevoerd. De uitkomst 

is niet significant (p=.418). Dit betekent dat angst voor slachtofferschap de keuze van slachtoffers om 

wel of geen aangifte te doen na lhbtiq+-geweld, niet noemenswaardig beïnvloedt (t(103) = 814; 

p=0.418). Ook de uitkomst van de lineaire regressie blijkt niet significant; angst voor slachtofferschap 

is geen significante voorspeller voor de mate waarin slachtoffers ‘blij’ zijn aangifte te hebben gedaan 

(F (1.43) = 1.487, p=.229) of spijt hebben dat zij geen aangifte deden (F (1.58) = .000, p=.995). De 

hypothese dat geen significant verschil wordt verwacht in de aangiftebereidheid van lhbtiq+’ers die 

 
8 De assumptie dat alle verwachte frequenties minimaal 1 zijn en dat maximaal 20 procent van de verwachte frequenties 
kleiner is dan vijf is geschonden. 



 

 

 

 51 

wel en die geen angst ervaren voor slachtofferschap kan gelet op het bovenstaande worden 

aangenomen.  

Tot slot is bij de variabele ‘attituden ten opzichte van de politie’ een t-toets uitgevoerd. De 

uitkomst hiervan is niet significant (p=.620). Dit betekent dat slachtoffers die wel en slachtoffers die 

geen aangifte deden, niet anders scoren op de variabele ‘attituden ten opzichte van de politie’ (t(103) 

= -.497; p=.620). Daarnaast is een lineaire regressieanalyse uitgevoerd. Daaruit blijkt de ‘attituden ten 

opzichte van de politie’ geen significante voorspeller van de vermindering van de mate waarin 

slachtoffers ‘blij’ zijn aangifte te hebben gedaan (F (1.43) = .121, p=.729) of de mate waarin sprake is 

van spijt bij diegenen die afzien van aangifte (F (1.58) = .217, p=.643). De hypothese dat slachtoffers 

met een positieve attitude ten opzichte van de politie eerder geneigd zijn aangifte te doen, kan gelet 

op het bovenstaande worden verworpen. 

 

4.1.1.3. Omgevingsniveau 

Bij de variabele ‘sociale cohesie’ blijkt uit de t-toets geen significant verschil in score op de mate van 

sociale cohesie tussen slachtoffers die wel of geen aangifte doen (t(103) = -.266; p=.791). Daarnaast is 

een lineaire regressieanalyse uitgevoerd.  Hieruit blijkt dat sociale cohesie geen significante voorspeller 

is van de mate waarin slachtoffers ‘blij’ zijn aangifte te hebben gedaan (F (1.43) = .924, p=.342) noch 

van de mate van spijt na het afzien van aangifte (F (1.58) = .757, p=.388). De hypothese dat slachtoffers 

die een hoge mate van sociale cohesie ervaren eerder geneigd zijn tot aangifte kan gelet op het 

bovenstaande worden verworpen. 

 

4.1.2. Additionele factoren (acceptatie en welzijn): de sociale positie van lhbtiq+’ers 

4.1.2.1. Acceptatie 

Voor de variabele ‘acceptatie in de openbaarheid’ blijkt de t-toets niet significant; er is geen verschil 

in score op acceptatie in de openbaarheid tussen slachtoffers die wel en geen aangifte doen (t(103) = 

.973; p=.333). Daarnaast is een lineaire regressieanalyse uitgevoerd; acceptatie in de openbaarheid 

blijkt geen significante voorspeller als het gaat om de mate waarin slachtoffers ‘blij’ zijn aangifte te 

hebben gedaan (F (1.43) = 1.900, p=.175) dan wel spijt hebben dat zij van aangifte afzagen (F (1.58) = 

.374, p=.543).  

Ook bij de variabele ‘acceptatie door de naaste omgeving’ blijkt het verschil in scores niet 

significant (p=.703); de mate waarin slachtoffers meer of minder acceptatie ervaren vanuit hun naaste 

omgeving heeft geen noemenswaardige invloed op hun aangiftebereidheid (t(103) = .382; p=.703). 

Daarnaast is een lineaire regressieanalyse uitgevoerd. Daaruit blijkt acceptatie door de naaste 

omgeving geen significante voorspeller van de mate waarin slachtoffers ‘blij’ zijn aangifte te hebben 



 

 

 

 52 

gedaan (F (1.43) = 2.466, p=.124) of spijt hebben na het afzien van aangifte (F (1.58) = 1.592, p=.212). 

De hypothese dat slachtoffers die zich meer geaccepteerd voelen een hogere aangiftebereidheid 

hebben, kan op basis van het bovenstaande worden verworpen.  

 

4.1.2.2. Welzijn 

Tot slot is voor de variabele ‘welzijn’ een t-toets uitgevoerd en deze blijkt niet significant (p=.167); de 

mate waarin slachtoffers meer of minder welzijn ervaren heeft geen significante invloed op de 

aangiftebereidheid (t(103) = 1.393; p=.167). Daarnaast is een lineaire regressieanalyse uitgevoerd; de 

mate van welzijn blijkt geen significante voorspeller als het gaat om de mate waarin slachtoffers ‘blij’ 

zijn aangifte te hebben gedaan (F (1.43) = 2.719, p=.106) of de mate van spijt als van aangifte wordt 

afzien (F (1.58) = .015, p=.902). De hypothese dat slachtoffers die een hoge mate van welzijn ervaren 

eerder geneigd zijn tot het doen van aangifte kan gelet op het bovenstaande worden verworpen. 

 

4.2. Resultaten interviews 

Deze paragraaf geeft de resultaten van vijf semigestructureerde interviews met slachtoffers van anti-

lhbtiq+-geweld weer. Met deze aanvullende interviews wordt beoogd, vanuit de mogelijkheid om door 

te vragen, mogelijke verbanden beter te begrijpen. Alle vijf de slachtoffers hebben aangifte gedaan na 

anti-lhbtiq+-geweld. De resultaten zijn hieronder ingedeeld op delictniveau, slachtofferniveau, 

omgevingsniveau, acceptatie en welzijn. Binnen de verschillende niveaus worden de belangrijkste 

resultaten besproken en met elkaar in verband gebracht. Bijlage C toont een overzicht van de 

categorieën, de bijbehorende factoren en hoe vaak slachtoffers deze factoren benoemen. 

De afhankelijke variabele in het huidige onderzoek is de aangiftebereidheid. Anders dan bij de 

enquête in het huidige onderzoek, biedt het interview de mogelijkheid om door te vragen waarom de 

respondenten aangifte deden nadat zij slachtoffer werden van anti-lhbtiq+-geweld. Alle vijf de 

slachtoffers geven aan dat zij aangifte deden uit wraak; zij wilden voorkomen dat de dader(s) met het 

geweldsdelict ongestraft zouden wegkomen. Ook geven alle vijf aan, dat zij er voor hun gevoel alles 

aan gedaan wilden hebben en zij het incident door de aangifte konden afsluiten. Als derde reden geven 

drie slachtoffers aan dat zij met hun aangifte melding van het delict bij de politie wilden bereiken zodat 

anti-lhbtiq+-geweld wordt gemeld en geregistreerd. Zij hoopten dat hierdoor op beleidsmatig niveau 

wellicht iets zou veranderen in de aanpak van lhbtiq+-geweld. 

Volgens drie respondenten was de mate waarin zij “blij” waren aangifte te hebben gedaan 

afhankelijk van het uiteindelijke resultaat. Alle respondenten vonden dat zij tijdens het aangifteproces 

goed werden behandeld. Of zij ‘blij’ zijn dat zij aangifte deden, is afhankelijk van het resultaat van de 

aangifte, of de daders zijn gepakt. Slachtoffer 1 zegt hierover: 
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‘’Ik ben zeker blij dat ik aangifte heb gedaan. Uiteindelijk hebben ze [de politie] ook de plegers te pakken 

gekregen.’’ 

 

Slachtoffer 5 zegt:  

 

‘’Ik ben er niet super tevreden over, omdat het Openbaar Ministerie uiteindelijk een deal heeft gesloten 

met de verdachten, waardoor de zaak dus niet voor een rechter is gekomen. Qua aangifte ben ik wel 

tevreden over hoe het is gegaan, maar niet over het uiteindelijke resultaat.’’ 

 

Omdat alle vijf de respondenten aangifte deden van het geweldsdelict is de vraag gesteld waarom zij 

denken dat andere slachtoffers geen aangifte doen na anti-lhbtiq+-geweld.  Dit vonden zij een lastig te 

beantwoorden vraag, waarbij de volgende mogelijke oorzaken werden aangegeven: slachtoffers willen 

niet nogmaals met het geweldsdelict worden geconfronteerd, geen ‘coming-out’ hebben gehad, leidt 

tot een bepaald gevoel van schaamte en als laatste een onjuiste bejegening door de politie. Deze 

mogelijke oorzaken worden in de komende paragrafen nader toegelicht. 

 

4.2.1. Reguliere factoren van aangiftebereidheid  

4.2.1.1. Delictniveau  

Voor de vijf geïnterviewde slachtoffers geldt, net zoals uit de enquêteresultaten blijkt, dat de ernst van 

het delict een grote rol speelt bij de beslissing om wel of geen aangifte te doen na anti-lhbtiq+-geweld. 

Zo geven verschillende respondenten aan dat zij meermaals verbaal zijn lastiggevallen en 

gediscrimineerd. Hiervan deden zij geen aangifte. Nadat zij op een later moment slachtoffer werden 

van fysiek geweld vonden zij dit dusdanig ernstig dat zij wel aangifte deden. De slachtoffers geven 

hierbij aan dat de mentale gevolgen van het geweldsdelict een grotere rol speelde voor de beslissing 

tot aangifte dan het fysieke letsel dat zij opliepen. Gelet op de uitkomst van zowel de enquête als de 

interviews lijkt de ernst van het delict, zowel qua fysieke als mentale gevolgen, van grote invloed op 

de aangiftebereidheid na anti-lhbtiq+-geweld. 

 In tegenstelling tot de uitkomst van de enquête blijkt uit de interviews dat de pleeglocatie de 

aangiftebereidheid na anti-lhbtiq+-geweld wel beïnvloedt: vier van de vijf geïnterviewden geven dit 

aan. Zo geven twee slachtoffers aan dat zij sneller bereid zijn aangifte te doen wanneer het 

geweldsdelict plaatsvindt op een locatie waar getuigen en camera’s aanwezig zijn. Zij verwachten dat 

verklaringen van ooggetuigen en camerabeelden het bewijs zullen ondersteunen en zullen zorgen voor 

een betere opsporing en vervolging van de daders. Een andere respondent geeft aan dat de 
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pleeglocatie, in de zin van een uitgaansgelegenheid, ook invloed heeft op het aangiftegedrag. Een van 

de slachtoffers stelt dat het uitgaansleven wordt geassocieerd met middelengebruik en agressie, 

waardoor geweldsdelicten als anti-lhbtiq+-geweld deels worden genormaliseerd. Dit kan leiden tot 

een lagere aangiftebereidheid. Tot slot gaf een van de slachtoffers ook aan dat geweldsdelicten in 

thuissituaties kunnen leiden tot een lagere aangiftebereidheid door het ‘’huiselijke’’ gevoel dat men 

ervaart. In tegenstelling tot de enquêteresultaten, die geen onderscheid laten zien tussen de 

aangiftebereidheid van slachtoffers van anti-lhbtiq+-geweld op private of publieke locaties en 

slachtoffers op semiprivate en semipublieke locaties, duiden de interviews wel op een verschil; de 

aangiftebereidheid varieert binnen semipublieke pleeglocaties.  

 Vier slachtoffers geven aan dat het aantal daders geen invloed heeft op de aangiftebereidheid 

na anti-lhbtiq+-geweld.  Zij geven aan dat de aangiftebereidheid samenhangt met het feit dat hen iets 

is aangedaan. Het aantal daders maakt dit niet meer of minder ernstig. Slachtoffer 2 zegt hierover het 

volgende: 

 

‘’Voor mij maakt het niet uit door hoeveel daders het geweldsdelict wordt gepleegd. Het gaat gewoon 

om het feit dat ze [de dader(s)] je iets aandoen, en dan maakt het niet uit of het er één of meer zijn.’’ 

 

Gelet op het bovenstaande laten zowel de enquêteresultaten als de afgenomen interviews zien dat 

het aantal daders geen invloed heeft op de aangiftebereidheid na anti-lhbtiq+-geweld. 

 Tot slot geven vier geïnterviewde slachtoffers aan, in tegenstelling tot de bevindingen uit de 

enquête, dat de relatie tussen slachtoffer en dader wel van invloed is op de aangiftebereidheid na anti-

lhbtiq+-geweld. Zij stellen dat indien het slachtoffer en de dader een band hebben of wanneer de dader 

als persoon dichtbij hen staat, dit het aangiftegedrag negatief kan beïnvloeden. Wanneer het 

slachtoffer de dader wel kent maar deze staat ver van het slachtoffer af en/of er is geen band tussen 

dader en slachtoffer, dan hoeft dit het aangiftegedrag niet te beïnvloeden. Kortom, hoewel uit de 

enquête blijkt dat de relatie tussen slachtoffer en dader geen invloed heeft op het aangiftegedrag, lijkt 

een (relationele) band tussen slachtoffer en dader uit de afgenomen interviews wel van invloed. 

De vijf respondenten werd tevens gevraagd of er factoren zijn die niet zijn besproken maar 

volgens hen wel invloed hebben op de aangiftebereidheid. Volgens een van de slachtoffers speelt het 

tijdsverloop tussen daad en aangifte een rol. Slachtoffer 5 zegt hierover het volgende: 

 

‘’Het feit dat ik eigenlijk meteen ben opgevangen door de politie en hen toevallig tegenkwam heeft 

enorm geholpen. Anders had ik de dag erna terug gemoeten naar het politiebureau om het dan te 

vertellen en daarvoor tijd moeten vrijmaken. Dat ik toevallig de politie tegen het lijf liep, maakte ook 
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dat ik meteen aangifte heb kunnen doen. Dus tijd tussen daad en aangifte speelt voor mij wel een 

enorme rol.’’ 

 

Tevens speelt volgens een van de slachtoffers de leeftijd van de dader(s) mee. Indien de dader ouder 

is, zou volgens het slachtoffer de dader beter moeten weten waar hij of zij mee bezig is. Dit zou voor 

het slachtoffer tot een hogere aangiftebereidheid leiden. 

 

4.2.1.2. Slachtofferniveau 

Op de vraag of angst voor slachtofferschap de aangiftebereidheid na anti-lhbtiq+-geweld beïnvloedt, 

zijn de resultaten wisselend. Vier slachtoffers geven aan dat zij, ondanks de angst voor 

slachtofferschap, aangifte zullen doen. Drie daarvan geven aan dat vaak geen sprake is van angst voor 

slachtofferschap maar van een gedragsverandering waarmee toekomstig slachtofferschap kan worden 

voorkomen. Zo geeft een slachtoffer aan op straat niet meer hand in hand te zullen lopen en bepaalde 

locaties in de toekomst te zullen mijden. Daarentegen zegt een ander slachtoffer, dat angst voor 

slachtofferschap er ook toe kan leiden dat men juist geen aangifte doet omdat slachtoffers niet met 

het geweldsdelict willen worden geconfronteerd. Daarnaast zeggen twee slachtoffers dat de 

aangiftebereidheid van slachtoffers die nog geen coming-out hebben gehad, in combinatie met de 

angst voor slachtofferschap, kan worden beïnvloed door de angst dat aangifte van het geweldsdelict 

zal leiden tot openbaring van de seksuele voorkeur, oriëntatie of genderidentiteit. Kortom, de 

wisselende resultaten uit de interviews met betrekking tot angst voor slachtofferschap sluiten aan bij 

de (niet significante) bevindingen uit de enquête. Met de uitkomsten van de enquête en de interviews 

kan worden gesteld dat de aangiftebereidheid van lhbtiq+’ers die wel en die geen angst ervaren voor 

slachtofferschap, niet verschilt. 

 Met betrekking tot de variabele ‘attituden ten opzichte van de politie’ geven alle vijf de 

geïnterviewden aan, in tegenstelling tot de bevindingen uit de enquête, dat een positieve attitude ten 

opzichte van de politie het aangiftegedrag positief zal beïnvloedden. Slachtoffer 1 zegt daarover het 

volgende: 

 

‘’Ik denk als je geen goede verstandhouding hebt met de politie… Ja, dan denk ik niet dat dat de mensen 

zijn die je als eerste zou bellen.’’ 

 

Aanvullend is bij de interviews het volgende naar voren gekomen: alle vijf de slachtoffers geven aan 

dat zij gedurende het aangiftetraject goed zijn behandeld. Echter, vinden vier respondenten dat er 

verbeterpunten zijn die de aangiftebereidheid positief zullen beïnvloeden. Drie slachtoffers hebben 
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ervaren dat de politie slordigheidsfouten maakt in de manier waarop zij slachtoffers uit de lhbtiq+-

gemeenschap benaderen. Slachtoffer 2 zegt hierover het volgende: 

 

‘’Wat ik niet vond kunnen, en dat neem ik ze nog steeds kwalijk: ze [de politie en het Openbaar 

Ministerie] wisten ervan dat ik was geboren in het verkeerde lichaam. Alsnog gebruikte zij mijn oude 

naam. Zowel tijdens de aangifte als in de rechtszaak.’’ 

 

Slachtoffer 5 zegt:  

 

‘’Bij de aangifte zijn er wel een aantal dingen die beter kunnen. Ik ben bijvoorbeeld zelf niet 

homoseksueel. Ik ben biseksueel. In de uiteindelijke opname van de aangifte moest heel expliciet staan 

dat het om een geweldsdelict vanwege mijn homoseksuele aard ging. Maar dat ben ik dus eigenlijk 

niet.’’ 

 

De slachtoffers ervaren het als vervelend dat zij in een bepaald hokje worden geplaatst terwijl zij zich 

daarmee niet identificeren. Tevens geeft een van de vijf slachtoffers aan dat zij de politie ervan moest 

overtuigen dat het geweldsdelict het gevolg was van haar seksuele voorkeur; diens attitude ten 

opzichte van de politie is hierdoor negatief beïnvloed. Daarnaast geven twee respondenten aan dat de 

politie hen tijdens hun aangifte vertelde, dat zij aangifte konden doen maar dat de kans dat de daders 

zouden worden gepakt, nihil was. Beiden vonden dat dit niet alleen demotiverend, zij merkten tevens 

op dat dit de aangiftebereidheid negatief beïnvloedt. Kortom, anders dan uit de enquête blijkt, laten 

de interviewresultaten zien, dat de attituden ten opzichte van de politie wel degelijk invloed heeft op 

het aangiftegedrag. Vooral de slordige benaderingswijze door de politie lijkt het aangiftegedrag na 

anti-lhbtiq+-geweld negatief te beïnvloeden.  

 

4.2.1.3. Omgevingsniveau 

Vier slachtoffers geven aan dat zij geen verband zien tussen sociale cohesie en aangiftebereidheid. Zij 

geven aan dat hun woonomgeving geen invloed heeft op hun aangiftebereidheid. Volgens hen staat 

dit los van elkaar. Hierover zegt slachtoffer 1: 

 

‘’Ik woon gelukkig in een fijne buurt waar ik goed kan opschieten met mijn buren. Indien ik in een 

waardeloze buurt zou wonen dan had ik ook aangifte gedaan.’’ 
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Gesteld kan worden, dat zowel de enquêteresultaten als de interviews laten zien dat sociale cohesie 

de aangiftebereidheid na anti-lhbtiq+-geweld niet beïnvloedt.  

 

4.2.2. Additionele factoren (acceptatie en welzijn): de sociale positie van lhbtiq+’ers 

4.2.2.1. Acceptatie  

Op de vraag of het gevoel van acceptatie in de openbaarheid invloed heeft op de aangiftebereidheid, 

zijn de resultaten wisselend. Drie slachtoffers geven aan dat het voor hen niet uitmaakt in hoeverre zij 

zich geaccepteerd voelen. Zij stellen dat zij te allen tijde aangifte zullen doen. Echter, stellen twee 

slachtoffers aanvullend dat het gevoel niet geaccepteerd te worden twee uitwerkingen kan hebben: 

enerzijds kan het leiden tot een bepaald gevoel van ongenoegen wat kan leiden tot het doen van 

aangifte om een statement te maken voor de lhbtiq+-gemeenschap. Anderzijds kan het ontbreken van 

acceptatie leiden tot een bepaalde vorm van isolatie waardoor men van aangifte afziet. Daarnaast zegt 

een van de slachtoffers dat het gevoel van acceptatie in de openbaarheid wel van invloed kan zijn op 

het aangiftegedrag. Slachtoffer 5 zegt hierover het volgende: 

 

‘’Ik denk dat het gevoel van acceptatie in het openbaar wel van invloed is op het aangiftegedrag. Als je 

denkt dat je in het algemeen geaccepteerd wordt, dan denk je ook bijvoorbeeld dat de politie het eerder 

zou oppakken, omdat zij jou als jou accepteren. Dit geldt ook voor het Openbaar Ministerie en een 

rechter. Dus omdat er een algemene consensus is van acceptatie binnen het rechtssysteem, wat 

voortkomt uit de maatschappij, dan ben je eerder bereid om aangifte te doen.’’ 

 

Aanvullend stellen twee slachtoffers dat het gevoel van acceptatie in de openbaarheid 

omgevingsafhankelijk is en van directe invloed op het aangiftegedrag. Slachtoffer 2 zegt hierover het 

volgende: 

 

‘’Ik kom uit [plaats] en de lhbtiq+-gemeenschap is hier erg onbekend. Het is hier erg van de oude 

stempel en de geloofsovertuiging speelt hier een grote rol. Zij [personen met een geloofsovertuiging] 

staan er heel anders in. Zij zeggen: ‘’Je bent geboren als een vrouw, dus je blijft altijd een vrouw.’’ Dat 

maakt wel dat zij [lhbtiq+-personen met een geloofsovertuiging] minder snel aangifte zullen doen van 

anti-lhbtiq+-geweld.’’ 

 

Geloofsovertuiging kan derhalve zowel onder ‘acceptatie in de openbaarheid’, als onder 

slachtofferniveau worden geplaatst daar het ook gaat om persoonskenmerken- en eigenschappen. Uit 

de interviews komt naar voren dat ook de geloofsovertuiging in de omgeving van invloed is op de 
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acceptatie in de openbaarheid, dit beïnvloedt het aangiftegedrag negatief. Slachtoffer 5 geeft aan dat 

de buurt waar diegene vandaan komt moeite heeft met het accepteren van lhbtiq+’ers. Ook dit 

slachtoffer stelt dat dit van invloed kan zijn op de aangiftebereidheid. Uit het bovenstaande blijkt dat 

de resultaten uit de interviews wisselend zijn. Dit sluit aan bij de (niet significante) bevindingen uit de 

enquête.  

 Acceptatie door de naaste omgeving speelt, in tegenstelling tot de bevindingen uit de enquête, 

voor alle vijf de slachtoffers een grote rol in de aangiftebereidheid. Zij geven aan dat acceptatie door 

familie en vrienden ertoe leidt dat je je zelfverzekerd voelt en dat je het gevoel hebt dat je mag zijn 

wie je wilt zijn. Daarnaast geven de slachtoffers aan dat zij zich daarom ook gesteund voelden in het 

aangifteproces. Slachtoffer 5 zegt daarover het volgende: 

 

‘’Ik heb mijn vrienden gelijk verteld wat er was gebeurd. Zij waren gelijk erg supportive. Zij steunden 

mij enorm en dat heeft mij ook echt geholpen om mijn aangifte door te zetten en het traject af te 

maken, zoals ook het in contact blijven met slachtofferhulp. Daarnaast heeft de steun van mijn vrienden 

en familie mij ook geholpen in het verwerken van een mogelijk trauma, omdat ik het gelijk met hen kon 

bespreken. Zo heb ik het gelijk een plekje kunnen geven.’’ 

 

Als aanvullende factor noemen twee slachtoffers het ontbreken van een coming-out, wat kan leiden 

tot schaamte bij slachtoffers. Het slachtoffer zal niet met een aangifte willen worden geconfronteerd 

uit angst dat de omgeving erachter komt. Dit leidt tot een lagere aangiftebereidheid. Gelet op het 

bovenstaande kan de aanvullende factor ‘’het ontbreken van een coming-out’’ geplaatst worden onder 

‘’acceptatie door de naaste omgeving.’’ 

 Gelet op bovenstaande interviewresultaten lijkt acceptatie door de naaste omgeving, anders 

dan uit de bevindingen uit de enquête blijkt, wel degelijk van invloed op de aangiftebereidheid na anti-

lhbtiq+-geweld. Aanvullend blijkt dat het ontbreken van een coming-out bij het slachtoffer, de 

aangiftebereidheid mogelijk negatief beïnvloedt.  

 

4.2.2.2. Welzijn  

Tot slot geven vier geïnterviewde slachtoffers aan dat welzijn van invloed is op de aangiftebereidheid 

na anti-lhbtiq+-geweld. Zij geven aan dat het aangifteproces lang en heftig was. Wanneer men onzeker 

is, zich niet lekker in z’n vel voelt of veel stress ervaart, kan dit de aangiftebereidheid negatief 

beïnvloedden. Drie slachtoffers stellen dat er een bepaalde zelfverzekerdheid ontstaat wanneer men 

zich goed voelt waardoor men beter opgewassen is tegen het langdurige aangifteproces. Slachtoffer 5 

zegt daarover het volgende: 
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“Ik denk dat als je al heel veel stress en problemen ervaart in je leven, je denkt van: ‘’Nou ik heb geen 

zin om dat er ook nog bij te hebben.’’ Het was namelijk voor mij ook heel intens. Je moet de hele 

gebeurtenis opnieuw vertellen, het duurt een poos voordat je jouw hele verhaal hebt kunnen doen, er 

worden foto’s gemaakt van de verwondingen… Het is best een proces om aangifte te doen. Als je dan 

al veel aan je hoofd hebt dan geloof ik wel dat je minder bereid bent om aangifte te doen.’’ 

 

Uit de interviews blijkt, in tegenstelling tot de bevindingen uit de enquête, dat slachtoffers die meer 

welzijn ervaren eerder geneigd zijn tot het doen van aangifte aangezien zij beter opgewassen zijn tegen 

het langdurige aangifteproces.  

 

4.2.2.3. Suggesties om aangiftebereidheid te verhogen 

Aangezien interviews de mogelijkheid bieden om door te vragen, is de respondenten gevraagd naar 

suggesties om de aangiftebereidheid te verhogen. De meesten gaven aan dat zij dit een lastige vraag 

vonden aangezien zij een volgende keer altijd aangifte zouden doen.  Zij kwamen met vier suggesties. 

Allereerst wordt door drie slachtoffers genoemd dat zij het fijn zouden vinden als er een 

vertrouwenspersoon bij elk politiebureau zou werken die zich speciaal richt op de lhbtiq+-

gemeenschap. Zij zouden zich meer begrepen voelen en slordigheden, zoals bovenstaand beschreven, 

zouden dan minder snel worden gemaakt. Slachtoffer 2 zegt hierover het volgende: 

 

‘’Ik heb een suggestie maar ik weet dat het onmogelijk is. Maar als bij ieder politiebureau minstens één 

of twee personen zouden zitten van Roze in Blauw zou ik zeker weten dat de aangiftebereidheid wordt 

verhoogd. Dat zijn mensen die het snappen en die te allen tijde met respect met mij om zouden gaan.’’  

 

Ook een andere respondent geeft aan dat onder politiemensen meer bewustwording van en 

bekendheid met de lhbtiq+-gemeenschap behoort te komen. Degene geeft aan dat de politie de 

lhbtiq+-gemeenschap niet altijd juist benadert, met mogelijk negatieve gevolgen voor de 

aangiftebereidheid. 

 Tevens wordt de mogelijkheid genoemd van geanonimiseerde aangifte. Een slachtoffer geeft 

aan dat dit vooral positief kan bijdragen aan het aangiftegedrag van lhbtiq+-personen die nog geen 

coming-out hebben gehad. Een anonieme aangifte zou eventuele negatieve effecten als schaamte en 

angst voor openbaring van de geaardheid, seksuele voorkeur of genderidentiteit kunnen wegnemen. 

Tot slot stelt een respondent dat wetgeving specifiek gericht op anti-lhbtiq+-geweld positief zal 

bijdragen aan de aangiftebereidheid. Slachtoffer 5 zegt daarover het volgende: 
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‘’Ik vind het zelf heel vreemd dat je in Nederland eigenlijk geen extra zwaarwegende maatregelen hebt 

als het specifiek gaat om anti-lhbtiq+-geweld. Dat wordt eigenlijk gewoon gezien als een normale 

openbare geweldpleging. Daarnaast vond ik het ook heel moeilijk om eigenlijk statistieken te vinden 

van hoeveel mensen er worden veroordeeld. Dan ga je je toch afvragen of er wellicht iets misgaat in de 

keten waardoor de daders eigenlijk geen straf krijgen. Ik vind dus eigenlijk dat er gewoon een stukje 

wetgeving mist en dat daardoor rechters ook niet zwaarder kunnen straffen. Je weet ook niet hoe vaak 

anti-lhbtiq+-geweld voorkomt en dat vind ik wel lastig. Het geeft denk ik de slachtoffers wel een extra 

motivatie als er zwaarwegender maatregelen zouden gelden en er een stukje wetgeving is als het gaat 

om anti-lhbtiq+-geweld.’’ 

5. Conclusie  

Dit onderzoek beoogt door middel van literatuuronderzoek, een enquête en interviews met en over 

slachtoffers van anti-lhbtiq+-geweld, antwoord te geven op de vraag: ‘In hoeverre en onder welke 

omstandigheden hebben reguliere factoren en additionele factoren invloed op de aangiftebereidheid 

na anti-lhbtiq+-geweld?’ Het antwoord op deze hoofdvraag komt tot stand via de beantwoording van 

vier deelvragen. Deze worden hieronder nader uitgewerkt.  

Het antwoord op de eerste deelvraag, ‘Wat is anti-lhbtiq+-geweld?’, is gevormd vanuit 

literatuuronderzoek, waarbij is onderzocht wat anti-lhbtiq+-geweld is. Anti-lhbtiq+-geweld is een vorm 

van discriminatie. In het strafrecht zijn verschillende artikelen opgenomen die discriminatie verbieden. 

Discriminatie kent diverse verschijningsvormen. In de artikelen 137c tot en met 137g en artikel 

429quater van het Wetboek van Strafrecht zijn de grondvormen van discriminatie strafbaar gesteld, 

namelijk het in het openbaar beledigen, het aanzetten tot haat, discriminatie of geweld en het bij de 

uitoefening van ambt, beroep of bedrijf discrimineren van personen wegens ras, godsdienst, 

levensovertuiging, geslacht, seksuele gerichtheid of handicap. Bij anti-lhbtiq+-geweld kan worden 

gesteld dat er sprake is van ‘gewone’ reeds bekende delicten die worden gepleegd vanuit 

discriminatoire motieven. Dergelijke delicten worden aangeduid als commune delicten met een 

discriminatoir aspect. Het discriminatieaspect speelt veelal op de achtergrond en is gericht op het 

slachtoffer van het betreffende misdrijf en niet, of slechts zijdelings, tegen een groep als zodanig en 

vormt evenmin de kern van de strafbaarstelling.  

Het antwoord op de tweede deelvraag, ‘In hoeverre hebben factoren die een rol spelen bij de 

aangiftebereidheid na slachtofferschap van (gewelds)delicten in het algemeen, bekend uit theoretisch 

en empirisch onderzoek, invloed op de aangiftebereidheid na anti-lhbtiq+-geweld?’, wordt hieronder 

toegelicht.  Aan deze deelvraag ligt, aan de hand van het in hoofdstuk twee gevormde theoretische 

kader, de hypothese ten grondslag dat deze reeds bekende reguliere factoren die de 



 

 

 

 61 

aangiftebereidheid bij slachtofferschap in het algemeen beïnvloeden, ook van toepassing zijn op de 

aangiftebereidheid van slachtoffers van anti-lhbtiq+-geweld. Het antwoord op deze deelvraag is 

verkregen door via enquêtes en interviews deze reguliere factoren te verbinden met anti-lhbtiq+-

geweld en uit te vragen aan personen die hiervan slachtoffer werden. Na analyse blijkt dat, van de uit 

de theorie geïdentificeerde factoren, een beperkt aantal een rol speelt bij de aangiftebereidheid na 

anti-lhbtiq+-geweld9. Hierdoor kan de bovengenoemde hypothese deels worden aangenomen; de 

ernst van het delict, de relatie tussen slachtoffer en dader, de leeftijd en de attituden ten opzichte van 

de politie hebben invloed op de aangiftebereidheid na anti-lhbtiq+-geweld en zijn daarmee van 

toepassing op de specifieke doelgroep, slachtoffers van anti-lhbtiq+-geweld. Ook angst voor 

slachtofferschap komt overeen met de in het theoretische kader geformuleerde hypothese; angst voor 

slachtofferschap heeft geen eenduidige invloed op de aangiftebereidheid na anti-lhbtiq+-geweld. 

Daarentegen heeft de factor ‘eerder slachtofferschap’, in tegenstelling tot de hypothese in 

theoretische kader, wel invloed op de aangiftebereidheid na anti-lhbtiq+-geweld. De pleeglocatie, het 

aantal daders, het opleidingsniveau, de etniciteit en de sociale cohesie hebben, hebben in tegenstelling 

tot de geformuleerde hypothese in het theoretische kader, geen invloed op de aangiftebereidheid na 

anti-lhbtiq+-geweld. Vanuit de resultaten kan worden geconcludeerd dat de reguliere, uit theoretisch 

en empirisch onderzoek bekende, factoren die gelden voor de aangiftebereidheid bij slachtofferschap 

in het algemeen, deels ook van toepassing zijn op de aangiftebereidheid van slachtoffers van lhbtiq+-

geweld. 

Ook het antwoord op deelvraag drie, ‘In hoeverre heeft het gevoel van acceptatie van lhbtiq+’ers 

invloed op de aangiftebereidheid na anti-lhbtiq+-geweld?’, is verkregen vanuit de analyse van de 

enquête- en interviewdata. Voor deze deelvraag is de hypothese geformuleerd, gevormd in het 

theoretische kader en gebaseerd op de achtergestelde sociale positie van lhbtiq+’ers waarvan het 

gevoel van acceptatie onderdeel is, dat de mate waarin men zich geaccepteerd voelt, invloed heeft op 

de aangiftebereidheid na anti-lhbtiq+-geweld. Voor het antwoord op deze deelvraag is het 

acceptatieniveau gesplitst in ‘acceptatie in de openbaarheid en ‘acceptatie door de naaste omgeving’. 

Geconcludeerd kan worden dat de resultaten voor wat betreft de invloed van acceptatie in de 

openbaarheid, wisselend en niet eenduidig zijn met betrekking tot de aangiftebereidheid; het feit dat 

slachtoffers zich langdurig niet geaccepteerd voelen door de maatschappij, met daaruit voortvloeiende 

gevolgen voor de gezondheid en de mate van welzijn die men ervaart, heeft geen invloed op het 

aangiftegedrag van de doelgroep. Daarentegen, blijkt uit de interviews dat de mate van acceptatie 

door de naaste omgeving, waaronder vrienden en familie, wel degelijk van invloed is op de 

 
9 In onderstaande tabel (tabel 10) staan de resultaten per factor en categorie van zowel de enquête als interviews 
overzichtelijk uitgewerkt. 
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aangiftebereidheid van anti-lhbtiq+-slachtoffers. Dit betekent dat van het volledige acceptieniveau, 

‘acceptatie in de openbaarheid’ geen en ‘acceptatie door de naaste omgeving’ wel invloed heeft op 

het aangiftegedrag van de doelgroep; acceptatie binnen eigen kring zorgt dat slachtoffers zich 

zelfverzekerder en gesteund voelen en daardoor het aangifteproces aandurven.  

Tot slot volgt hier de beantwoording van deelvraag vier: ‘In hoeverre beïnvloedt het welzijn van 

lhbtiq+’ers de aangiftebereidheid na anti-lhbtiq+-geweld?’ Voor deze deelvraag is in hoofdstuk twee 

van het theoretische kader de hypothese geformuleerd dat het welzijnsniveau dat men ervaart, 

onderdeel van de sociale positie van de lhbtiq+’ers, invloed heeft op de aangiftebereidheid van 

genoemde slachtoffers. Het antwoord op deze deelvraag is verkregen door via enquêtes en interviews 

het welzijnsniveau te verbinden aan anti-lhbtiq+-geweld en uit te vragen aan personen die hiervan 

slachtoffer werden. Ook hieruit blijken de resultaten wisselend; volgens de resultaten uit de enquête 

heeft welzijn geen invloed op de aangiftebereidheid terwijl uit de interviews wel naar voren komt dat 

welzijn het aangiftegedrag wel beïnvloedt10. Op basis van deze wisselde resultaten kan niet eenduidig 

worden gesteld dat de mate van welzijn van het anti-lhbtiq+-slachtoffers het aangiftegedrag 

beïnvloedt. De geformuleerde hypothese wordt derhalve deels aangenomen. 

Bovenstaande antwoorden op de deelvragen vormen samen het antwoord op de hoofdvraag: ‘In 

hoeverre en onder welke omstandigheden hebben reguliere factoren en additionele factoren invloed 

op de aangiftebereidheid na anti-lhbtiq+-geweld?’ Uit het literatuuronderzoek, de enquête en de 

interviews blijken de volgende factoren een rol te spelen: de ernst van het delict, de leeftijd, eerder 

slachtofferschap, de attituden ten opzichte van de politie en acceptatie door de naaste omgeving. Deze 

factoren blijken geheel of gedeeltelijk overeen te komen met de hypotheses in het theoretische kader. 

Daarnaast benoemen de geïnterviewden ook aanvullende factoren die niet in het theoretisch kader 

zijn behandeld: tijdsverloop tussen daad en aangifte, leeftijd van de dader(s), geloofsovertuiging en 

het ontbreken van een coming-out. Met deze gegevens kan een nieuw theoretisch model worden 

gevormd van factoren die invloed hebben op de aangiftebereidheid na anti-lhbtiq+-geweld. Vanuit het 

antwoord op de hoofdvraag kan worden gesteld dat een aantal, hierboven genoemde, reguliere 

factoren uit theoretisch en empirisch onderzoek naar de aangiftebereidheid na slachtofferschap in het 

algemeen, ook invloed hebben op de aangiftebereidheid na anti-lhbtiq+-geweld. En dat daarnaast ook 

de sociale positie, de additionele factoren acceptatie en welzijn, van lhbtiq+’ers, deels van invloed is 

op de aangiftebereidheid van de doelgroep.    

 

 

 

 
10 Een mogelijke verklaring van dit verschil wordt nader toegelicht in hoofdstuk 6.1 
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Tabel 10 

Overzicht van de factoren met invloed op de aangiftebereidheid van slachtoffers van anti-lhbtiq+-

geweld, weergegeven per niveau en uitkomst per factor.  

Niveau Theoretisch 

kader  

Enquête (n=105) Interviews (n=5) 

Delictniveau  Ernst van het 

delict 

Significant 

Slachtoffers met ernstiger fysiek 

letsel, als gevolg van het 

geweldsdelict, zijn eerder 

geneigd tot aangifte 

slachtoffers die minder zwaar 

fysiek letsel oplopen door het 

geweldsdelict. 

Vooral de mentale schade, die men als gevolg van 

het delict ervaart, blijkt een rol te spelen bij de 

aangiftebereidheid; personen die het delict als 

ernstig ervaren zijn eerder geneigd tot aangifte dan 

personen op wie het geweldsdelict minder impact 

heeft. 

 Pleeglocatie Deels significant (zie tabel 14) 

De pleeglocatie heeft verder 

geen invloed op de 

aangiftebereidheid na anti-

lhbtiq+-geweld 

Er bestaan variaties binnen de semipublieke locaties 

die de aangiftebereidheid wel beïnvloeden. 

 Meerdere 

daders 

Niet significant Het aantal daders heeft geen invloed op de 

aangiftebereidheid. Het gaat om het feit dat het 

slachtoffer iets wordt aangedaan. Het daderaantal 

doet daaraan geen afbreuk. 

 Relatie 

slachtoffer-

dader 

Niet significant Slachtoffers van anti-lhbtiq+-geweld zijn minder 

geneigd tot aangifte indien de dader (relationeel) 

dicht bij het slachtoffer staat.   

 Leeftijd van de 

daders11 

- Volgens een van de slachtoffers speelt de leeftijd van 

de dader(s) mee bij de aangiftebereidheid. Wanneer 

de dader ouder is, zou deze beter moeten weten 

waar hij of zij mee bezig is; het slachtoffer houdt 

deze daders meer verantwoordelijk voor hun daad. 

Dit tot een grotere aangiftebereidheid kunnen leiden.   

 
11 De factor ‘leeftijd van de daders’ is geen onderdeel van het theoretisch kader maar een aanvullende factor; respondenten 
werden tijdens de interviews gevraagd of er factoren zijn die niet aan bod kwamen maar wel invloed hebben op de 
aangiftebereidheid. ‘Leeftijd van de daders’ kan worden onder het delictniveau worden geplaatst.  
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 Tijdsverloop 

tussen daad en 

aangifte12 

- Het slachtoffer geeft aan dat de tijd tussen daad en 

aangifte van invloed is op de aangiftebereidheid 

daar een korter tijdspad tussen daad en aangifte 

bedenkingen wegneemt. 

Slachtoffer-

niveau 

Leeftijd Significant 

Ouderen lhbtiq+-slachtoffer zijn 

sneller geneigd tot aangifte dan 

jongere lhbtiq+-personen. 

- 

 Opleidings-

niveau 

Niet significant - 

 Etniciteit Niet significant - 

 Eerder 

slachtoffer-

schap 

Significant 

Hoe vaker lhbtiq+-personen 

slachtoffer zijn des te groter is 

de aangiftebereidheid.  

- 

 Angst voor 

Slachtoffer-

schap 

Niet significant De resultaten voor wat betreft de invloed van angst 

voor slachtofferschap op de aangiftebereidheid na 

anti-lhbtiq+-geweld zijn wisselend. Angst vertaalt 

zich veelal in gedragsveranderingen om eventueel 

toekomstig slachtofferschap te voorkomen. 

 Attituden 

t.o.v. de politie 

Niet significant Een goede verstandhouding met de politie is van 

invloed op de aangiftebereidheid na anti-lhbtiq+-

geweld. Tevens blijkt een slechte benaderingswijze 

van de lhbtiq+-gemeenschap door de de 

aangiftebereidheid negatief te beïnvloeden. 

 Geloofs-

overtuiging13 

- Geloofsovertuiging heeft volgens een van de 

slachtoffers invloed op het aangiftegedrag na anti-

lhbtiq+-geweld, daar geloofsovertuiging de 

 
12 De factor ‘tijd tussen daad en aangifte’ is geen onderdeel van het theoretisch kader maar een aanvullende factor; 
respondenten werden tijdens de afgenomen interviews gevraagd of er nog factoren zijn die niet aan bod kwamen maar wel 
invloed hebben op de aangiftebereidheid. ‘Tijd tussen daad en aangifte’ kan onder het delictniveau worden geplaatst. 
13 De factor ‘geloofsovertuiging’ is geen onderdeel van het theoretisch kader, maar een aanvullende factor; respondenten 
werden tijdens de afgenomen interviews gevraagd of zij factoren kennen die niet aan bod kwamen en wel invloed hebben 
op de aangiftebereidheid. ‘Geloofsovertuiging’ kan zowel onder het slachtofferniveau als onder acceptatie in de 
openbaarheid worden geplaatst. Enerzijds is geloofsovertuiging onderdeel van de slachtofferkenmerken die horen bij het 
slachtofferniveau. Anderzijds is acceptatie in de openbaarheid omgevingsafhankelijk, in geval van een religieuze omgeving, 
en kan het tevens worden geplaatst onder ‘acceptatie door de naaste omgeving’. 
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acceptatie van de lhbtiq+-gemeenschap in de weg 

kan staan. 

Omgevings- 

niveau 

Sociale 

cohesie 

Niet significant Slachtoffers zien geen verband tussen de mate van 

sociale cohesie in hun buurt en de aangiftebereidheid 

na anti-lhbtiq+-geweld. 

Sociale 

positie  

Acceptatie in 

de 

openbaarheid 

Niet significant Er bestaan wisselende resultaten voor wat betreft de 

invloed van acceptatie in de openbaarheid en de 

aangiftebereidheid na anti-lhbtiq+-geweld. 

 Geloofs-

overtuiging14 

- Geloofsovertuiging heeft volgens een van de 

slachtoffers invloed op het aangiftegedrag na anti-

lhbtiq+-geweld, daar de geloofsovertuiging de 

acceptatie van de lhbtiq+-gemeenschap in de weg 

kan staan.   

 Acceptatie 

door de naaste 

omgeving 

Niet significant Indien slachtoffers zich geaccepteerd voelen in hun 

nabije kring, leidt dat volgens hen tot 

zelfverzekerdheid en steun, waardoor slachtoffers 

eerder geneigd zijn tot het doen van aangifte. 

 Het ontbreken 

van een 

coming-out15 

- Het ontbreken van een coming-out heeft mogelijk 

invloed op het aangiftegedrag. Gesteld wordt dat 

dit kan leiden tot schaamtegevoelens, angst dat de 

omgeving de seksuele voorkeur, geaardheid of 

genderidentiteit ontdekt zodat men niet met een 

aangifte wil worden geconfronteerd. Dit kan leiden 

tot een lagere aangiftebereidheid.   

 Welzijn  Niet significant Slachtoffers stellen dat welzijn wel van invloed is op 

de aangiftebereidheid; indien men veel stress en 

onzekerheid ervaart is men niet opgewassen tegen 

het heftige aangifteproces. 

 
14 De factor ‘geloofsovertuiging’ is geen onderdeel van het theoretisch kader maar een aanvullende factor; respondenten 
werden tijdens de afgenomen interviews gevraagd of zij factoren kennen die niet aan bod kwamen en wel invloed hebben 
op de aangiftebereidheid. ‘Geloofsovertuiging’ kan zowel onder het ‘slachtofferniveau’ als onder ‘acceptatie in de 
openbaarheid’ worden geplaatst. Acceptatie in de openbaarheid kan omgevingsafhankelijk zijn in geval van een religieuze 
omgeving. Tevens kan het onder ‘acceptatie door de naaste omgeving’ worden geplaatst. 
15 De factor ‘het ontbreken van een coming-out’ is geen onderdeel van het theoretisch kader, maar een aanvullende factor; 
respondenten werden tijdens de afgenomen interviews gevraagd of er nog factoren zijn die niet aan bod kwamen maar wel 
invloed hebben op de aangiftebereidheid. ‘Het ontbreken van een coming-out’ kan onder ‘acceptatie door de naaste 
omgeving’ worden geplaatst. 
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6. Discussie  

Dit hoofdstuk omvat allereerst een discussie over het gebruikte theoretisch kader. Hierbij zal ook 

worden ingegaan op de betekenis van de bevindingen uit het huidige onderzoek ten behoeve van de 

bredere probleemstelling. Vervolgens worden enkele kanttekeningen en limitaties van dit onderzoek 

besproken.  

  

6.1. Discussie theoretisch kader 

In het huidige onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen reguliere en additionele factoren die van 

invloed kunnen zijn op de aangiftebereidheid na anti-lhbtiq+-geweld; daar waar de discussie over de 

additionele factoren gaat, wordt dit aangegeven.   

Ondanks het feit dat een aantal reguliere factoren aansluit bij het theoretische kader, wijkt het 

huidige onderzoek op enkele factoren of onderdelen van factoren af. Deze afwijkende bevindingen 

kunnen enerzijds worden verklaard doordat het theoretisch kader deels is gebaseerd op de 

aangiftebereidheid van (gewelds)delicten in het algemeen en niet specifiek op anti-lhbtiq+-geweld. 

Slachtoffers van delicten in het algemeen kunnen qua kenmerken, en daarmee in hun 

aangiftebereidheid, van anti-lhbtiq+-slachtoffers verschillen. Anderzijds kan aan deze afwijkende 

bevindingen een andere verklaring ten grondslag liggen. Hieronder worden allereerst mogelijke 

verklaringen gegeven voor de reguliere factoren die geen invloed blijken te hebben op de 

aangiftebereidheid na anti-lhbtiq+-geweld. Daarna wordt getracht de wisselende uitkomsten uit de 

enquête en de interviews te verklaren. 

 De volgende factoren sluiten niet aan bij de geformuleerde verwachting dat deze invloed 

hebben op de aangiftebereidheid na anti-lhbtiq+-geweld: meerdere daders, opleidingsniveau, 

etniciteit en sociale cohesie. Op basis van de afgenomen interviews kan verklaard worden waarom 

meerdere daders geen invloed heeft op het aangiftegedrag na anti-lhbtiq+-geweld; de geïnterviewde 

slachtoffers geven aan dat het aantal daders geen invloed heeft op hun aangiftebereidheid omdat voor 

hen vooral het feit dat hun iets is aangedaan een rol speelt. Het aantal daders dat hiervoor 

verantwoordelijk is, doet daaraan geen afbreuk; een geweldsdelict door een enkele dader heeft al een 

enorme impact.  

 Met betrekking tot opleidingsniveau blijkt geen verschil in opleidingsniveau tussen slachtoffers 

die wel en geen aangifte doen. De operationalisatie van de factor bestaat uit: geen opleiding, 

lageropgeleid, middelbaaropgeleid en hogeropgeleid. Wellicht heeft opleidingsniveau in het huidige 

onderzoek geen invloed op het aangiftegedrag omdat variatie in het huidige onderzoek ontbreekt. Zo 

zijn verschillende opleidingsniveaus samengevoegd tot een categorie en bestaat mogelijk wel verschil 

tussen de specifieke opleidingsniveaus. Daarnaast blijken er, uit het hoofdstuk drie gevormde 
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theoretisch kader, wisselende resultaten te bestaan over de invloed van het opleidingsniveau op het 

aangiftegedrag. Wellicht is het opleidingsniveau daarmee geen goede voorspeller voor de 

aangiftebereidheid en bestaan daarmee ook geen verschillen in opleidingsniveau tussen slachtoffers 

die wel en geen aangifte doen van anti-lhbtiq+-geweld. 

Hoewel de onderzoeksresultaten uit de huidige studie geen eenduidig verband lieten zien 

tussen etniciteit en aangiftegedrag werd op basis van de geformuleerde verwachting aangenomen dat 

niet-westerse slachtoffers minder snel geneigd zijn tot het doen van aangifte dan westerse 

slachtoffers; onderzoek laat namelijk zien dat onder biculturele Nederlanders weerstand bestaat 

jegens de lhbtiq+-gemeenschap (GGD, 2016; Rijksoverheid, z.d.b.). Uit de enquête komt naar voren 

etniciteit geen invloed heeft op het aangiftegedrag. Dit verschil kan enerzijds worden verklaard vanuit 

de operationalisatie waarbij de definitie van het CBS (2016) werd gehanteerd en werd ingezoomd op 

de ‘Niet-westerse migratieachtergrond’ in plaats van de “Niet-westerse achtergrond waardoor 

gekozen werd voor aanpassing van de wijze waarop de enquête-uitkomsten zijn geïnterpreteerd (zie 

hoofdstuk 3.2.1.1.). Anderzijds kan het verschil worden verklaard door de ondervertegenwoordiging 

in de enquête van slachtoffers met verschillende etnische achtergronden. Etniciteit en religie zijn nauw 

met elkaar verbonden. Personen met een gemeenschappelijke etnische achtergrond hangen vaak 

dezelfde religie aan (Lendering, 2016). Vanuit de interviews en de literatuur komt naar voren dat 

geloofsovertuiging een rol speelt bij de acceptatie van lhbtiq+’ers; in de wereldreligies worden 

homoseksualiteit en transgenderidentiteit formeel niet geaccepteerd (Movisie & COC, z.d.). 

Vervolgonderzoek is noodzakelijk om te bepalen of etniciteit en religie daadwerkelijk van invloed zijn 

op de aangiftebereidheid van anti-lhbtiq+-geweld. 

Angst voor slachtofferschap blijkt het aangiftegedrag na anti-lhbtiq+-geweld deels te 

beïnvloeden. De interviews tonen op dit punt wisselende resultaten. Slachtoffers geven aan dat 

enerzijds de angst voor slachtofferschap iemand kan weerhouden om aangifte te doen, omdat men 

niet met het geweldsdelict wil worden geconfronteerd, en anderzijds juist iemand tot aangifte kan 

aanzetten.  

Het onderdeel ‘sociale cohesie’, dat zowel reguliere als additionele factoren raakt, werd in het 

huidige onderzoek verwacht dat de mate van sociale cohesie in de buurt positief samenhangt met het 

aangiftegedrag. Echter, blijkt zowel uit de enquête als uit de interviews dat hiertussen geen verband 

bestaat. Slachtoffer zien geen verband tussen de betrokkenheid en saamhorigheid in hun buurt en hun 

aangiftegedrag. Mogelijk heeft dit te maken met het feit dat de anti-lhbtiq+-delicten vaak niet in de 

eigen buurt plaatsvinden waardoor de mate van sociale cohesie losstaat van het aangiftegedrag. 

Sociale cohesie is in het huidige onderzoek, als reguliere factor, geoperationaliseerd als saamhorigheid 

in de eigen buurt. Echter, kan sociale cohesie ook, als additionele factor, breder worden getrokken 
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naar saamhorigheid in de samenleving. In het huidige onderzoek is dit via de enquête uitgevraagd 

onder de factor ‘acceptatie in de openbaarheid’. Ook deze factor blijkt in het huidige onderzoek niet 

van invloed te zijn op de aangiftebereidheid na anti-lhbtiq+-geweld. Daarentegen komen vanuit de 

interviews andere bevindingen naar voren. Enerzijds geven de geïnterviewden aan dat acceptatie in 

de openbaarheid een mogelijk positieve invloed heeft op het aangiftegedrag omdat dit ook doorwerkt 

in ons rechtssysteem. Anderzijds geven zij aan dat het voor hen niet uitmaakt in hoeverre zij zich 

geaccepteerd voelen; zij doen te allen tijde aangifte. Kortom, de resultaten met betrekking tot 

acceptatie in de openbaarheid en aangiftegedrag zijn wisselende en niet eenduidig.   

Opvallend is dat bij de factoren pleeglocatie, relatie tussen slachtoffer en dader, attituden ten 

opzichte van de politie, acceptatie door de naaste omgeving, de enquêtes en de interviews geen 

eenduidige uitkomsten laten zien.  

Uit de enquête blijkt de pleeglocatie niet van invloed op de aangiftebereidheid. Echter, blijkt 

uit de afgenomen interviews dat de aangiftebereidheid wel locatieafhankelijk kan zijn; semipublieke 

locaties, zoals winkels waar camera’s en ooggetuigen zijn, hebben een positieve invloed op het 

aangiftegedrag. Daarentegen worden semipublieke locaties zoals horecagelegenheden geassocieerd 

met middelengebruik en agressie hetgeen kan leiden tot normalisering van geweld en zo de 

aangiftebereidheid negatief kan beïnvloeden. Hoewel bij de enquête de pleeglocatie per specifieke 

locatie werd uitgevraagd, zijn de data-analyses uitgevoerd per categorie (publieke-, private-, 

semipublieke- en semi private locaties). De interviews wijzen uit dat variaties binnen semipublieke 

locaties het aangiftegedrag kunnen beïnvloeden. Vervolgonderzoek is noodzakelijk om vast te stellen 

welke specifieke locaties het aangiftegedrag beïnvloeden.  

Vanuit de enquête blijkt de relatie tussen slachtoffer en dader geen invloed te hebben op het 

aangiftegedrag. Echter, komt uit de interviews naar voren dat genoemde relatie wel van invloed is.  Dit 

verschil in uitkomst kan mogelijk worden verklaard vanuit het feit dat in de enquête enkel wordt 

gevraagd of het slachtoffer de dader of daders kende. Vanuit de interviews komt naar voren dat de 

relatie tussen slachtoffer en dader wel van invloed is op het aangifte gedrag wanneer sprake is van een 

band tussen slachtoffer en dader. Dit laatste wordt niet uitgevraagd in de enquête. Dit kan erop duiden 

dat slachtoffers mogelijk wel aangifte doen als zij de dader kennen maar minder geneigd zijn tot 

aangifte als slachtoffer en dader een band hebben.  

De wisselende resultaten in de uitkomsten op de factor ‘attitude van ten opzichte van de 

politie’ tussen de enquête en de interviews kunnen verklaard worden door de operationalisatie van 

deze factor in de enquête. In de enquête wordt ‘attitude ten opzichte van de politie’ 

geoperationaliseerd door het vragen naar het oordeel over het totale functioneren van de politie in 

eigen buurt. In de interviews is een open vraag gesteld hoe respondenten tegenover de politie staan 
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en in hoeverre zij denken dat een bepaalde attitude ten opzichte van de politie het aangiftegedrag 

beïnvloedt. Dit laatste toont dat het functioneren van en vertrouwen jegens de politie in het algemeen, 

wel van invloed is op het aangiftegedrag. Slachtoffers geven aan dat zij in geval van een slechte 

verstandhouding met de politie ook minder geneigd zullen zijn tot het doen van aangifte. Meer 

specifiek blijkt de wijze waarop lhbtiq+-slachtoffers door politieagenten worden benaderd invloed op 

het aangiftegedrag te hebben. Kortom, het functioneren van de politie in eigen buurt heeft geen 

invloed op de aangiftebereidheid terwijl een positief algemeen oordeel ten opzichte van de politie het 

aangiftegedrag wel positief beïnvloedt. 

Uit de enquête blijkt dat de additionele factor ‘acceptatie door de naaste omgeving’ geen 

invloed heeft op het aangiftegedrag terwijl uit de interviews duidelijk een positieve invloed op het 

aangiftegedrag naar voren komt. Mogelijk kan ook hier het verschil worden verklaard vanuit de 

operationalisatie van deze variabele in de enquête. Anders dan in het interview, is de factor ‘acceptatie 

door de naaste omgeving’ geoperationaliseerd in acceptatie door vrienden, familie maar ook 

medestudenten en/of collega’s. Uit de interviews komt naar voren dat acceptatie door vrienden en 

familie leidt tot het gevoel van steun hetgeen bevorderlijk werkt voor het aangifteproces. 

Medestudenten en/of collega’s staan over het algemeen verder van het slachtoffer af, waardoor zij 

mogelijk ook minder steun bieden aan het slachtoffer; indirect hebben zij minder invloed op het 

aangiftegedrag.  

De wisselende resultaten tussen de uitkomsten van de enquête en de interviews op de 

additionele factor ‘welzijn’ kunnen verklaard worden door de operationalisatie van deze factor in de 

enquête; welzijn is in de enquête geoperationaliseerd aan de hand van vijf factoren: geluk, 

eigenwaarde, psychosomatische klachten, psychische klachten en suïcidaliteit. Bij de interviews is 

enkel de vraag gesteld in hoeverre de respondenten ervaren dat een hoge mate van welzijn invloed 

heeft op hun aangiftegedrag. Hierop was het antwoord dat slachtoffers die zich goed voelen beter zijn 

opgewassen tegen het aangifteproces. Zodoende kan het verschil in uitkomsten tussen enquête en 

interviews worden verklaard doordat zowel het aantal vragen als het detailniveau van de vragen sterk 

afwijken. Daarbij is het tevens mogelijk dat de variabele ‘welzijn’ tijdens de interviews door de 

respondenten werd gekoppeld aan de negatieve gevolgen die lhbtiq+-personen ervaren rondom de 

acceptatie van lhbtiq+’ers; de vragen rondom welzijn werden gesteld na de vragen rondom het gevoel 

van acceptatie en het aangiftegedrag. Het gevolg kan zijn dat de respondenten mogelijk een verband 

legden tussen acceptatie door de naaste omgeving, welzijn en het aangiftegedrag; het niet 

geaccepteerd worden door de naaste omgeving heeft invloed op het welzijn en beïnvloedt daarmee 

negatief het aangiftegedrag na anti-lhbtiq+-geweld. Tevens is een mogelijke verklaring dat 

respondenten tijdens de enquête in essentie al uitgingen van een hoger basisgevoel van geluk en 
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daarmee ook de mate van welzijn die zij ervaren; uit onderzoek blijkt dat altruïstischere mensen vaker 

gelukkig zijn (Bosman, 2020). Altruïsme omvat de facetten vertrouwen, oprechtheid, zorgzaamheid, 

inschikkelijkheid, bescheidenheid en medeleven (Bosman, 2020). Deze persoonlijkheidskenmerken 

kunnen wellicht ook de bereidwilligheid tot het invullen van de enquête hebben beïnvloed. Ook de 

respondenten van de interviews kunnen in beginsel al een hoger niveau van welzijn hebben ervaren, 

hetgeen mogelijk het resultaat heeft beïnvloed waardoor dit niet significant is. Dit verklaart dan ook 

dat respondenten uit de interviews stellen dat een verminderd welzijn het aangiftegedrag wel negatief 

beïnvloedt. Vervolgonderzoek is noodzakelijk om definitief uit te wijzen of welzijn de 

aangiftebereidheid na anti-lhbtiq+-geweld beïnvloedt.  

Het aantal geïnterviewde slachtoffers van lhbtiq+-geweld is zo gering, dat de uitkomsten van 

de interviews niet als representatief voor de doelgroep kunnen worden aangemerkt; 

vervolgonderzoek is hier noodzakelijk. Echter, is de input van de geïnterviewden dusdanig waardevol 

en bieden zij tevens aanvulling op de reguliere factoren, dat wordt besloten het effect ervan voor de 

hypotheses en in de aanbevelingen mee te nemen. 

Tevens is bij de data-analyse van de enquête het volgende bekeken: zorgen de verschillende 

factoren, die invloed hebben op het aangiftegedrag na slachtofferschap in het algemeen, dat 

slachtoffers ‘blij’ zijn aangifte te hebben gedaan of spijt hebben dat zij hiervan afzagen. Hieruit volgen 

geen relevante resultaten. Dit zou het gevolg kunnen zijn van de wisselende uitkomsten op de vraag 

of men ‘blij’ was aangifte te hebben gedaan (zie 3.2.1.). Zo geven slachtoffers aan dat zij blij waren dat 

zij aangifte deden omdat de daders uiteindelijk werden opgepakt en strafrechtelijk werden vervolgd. 

Een ander slachtoffer was daarentegen niet blij na de aangifte omdat een deal werd gesloten met de 

verdachten waardoor zij niet werden vervolgd. Het feit dat het hebben van ‘spijt’ na het afzien van 

aangifte geen relevante resultaten oplevert, heeft mogelijk te maken met het feit dat personen die 

geen aangifte doen, dit per definitie al niet van plan zijn. Zodoende zullen de verschillende factoren 

zullen hier ook geen invloed op uitoefenen.  

Op basis van de onderzoeksresultaten, de conclusie en de discussiepunten van het huidige 

onderzoek over factoren die een rol kunnen spelen bij de aangiftebereidheid van slachtoffers na anti-

lhbtiq+-geweld, kan een aanzet worden gegeven tot vervolgonderzoek en verdere theorievorming. Het 

gevormde theoretische kader, en de daarin opgenomen verwachtingen, worden op verschillende 

onderdelen gesteund door de bevindingen. Daarnaast zijn vanuit de bevindingen uit de interviews ook 

aanvullende factoren, die mogelijk een rol spelen bij de aangiftebereidheid van slachtoffers van anti-

lhbtiq+-geweld, toegevoegd aan het theoretische kader. De inzichten uit deze studie bieden daarnaast 

handvatten voor de praktijk. Enerzijds om factoren die de aangiftebereidheid positief beïnvloeden te 

stimuleren. Anderzijds om barrières die verbonden zijn aan de aangiftebereidheid van slachtoffers van 
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anti-lhbtiq+-geweld, weg te nemen. Voordat wordt ingegaan op de aanbevelingen vanuit deze studie 

worden hieronder eerst enkele kanttekeningen en limitaties van dit onderzoek besproken.  

 

6.2. Kantekeningen en limitaties 

In hoofdstuk drie is voor het huidige onderzoek de toegepaste wijze van dataverzameling en data-

analyse weergegeven. De wijze van uitvoering geeft implicaties voor de validiteit en de 

betrouwbaarheid van de uitkomsten. Deze worden hieronder nader toegelicht. Overige limitaties 

worden weergegeven in bijlage E.  

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van mixed methodes; kwantitatieve (enquête) en 

kwalitatieve (interviews) dataverzameling en -analyse worden gecombineerd in een onderzoek. 

Hierdoor worden de voordelen van de generaliseerbaarheid en hoge externe validiteit van de 

kwantitatieve data en de gedetailleerde, rijke inzichten van de kwalitatieve data gecombineerd 

(Bijleveld, 2016). 

De huidige studie kent ook limitaties die hieronder worden besproken. De eerste limitatie is de 

interne consistentie van de onderzoeksvragen en daarmee de validiteit van de enquête. De interne 

consistentie is besproken in hoofdstuk drie; uit de Cronbach’s alpha op de additionele variabelen 

‘acceptatie in de openbaarheid’ en ‘acceptatie door de naaste omgeving’ blijken deze niet consistent. 

Ondanks dat de enquêtevragen zijn gebaseerd op bestaande literatuur, blijkt de samenhang tussen de 

enquêtevragen op deze twee onderdelen onvoldoende of twijfelachtig. Dit zou het gevolg kunnen zijn 

van de wijze waarop de variabelen ‘acceptatie in de openbaarheid’ en ‘acceptatie door de naaste 

omgeving’ zijn gemeten: mogelijk verklaart dit ook de niet significante resultaten. Voorzichtigheid 

geboden bij de interpretatie van de uitkomst van deze variabelen.  

Een tweede limitatie is de onevenredige vertegenwoordiging van slachtoffers die wel en die geen 

aangifte deden: 45 respondenten (42.9%) deden aangifte na anti-lhbtiq+-geweld en 60 

respondenten (57.1%) niet. Zoals vermeld in de inleiding blijkt uit eerder onderzoek dat hooguit tien 

procent van de slachtoffers aangifte doet na anti-lhbtiq+-geweld (Hotse Smit, 2017). De uitkomst van 

het huidige onderzoek, 42,9% van de slachtoffers deed aangifte na lhbtiq+-geweld, is gebaseerd op de 

input van 105 respondenten en kan derhalve niet zonder meer als representatief worden beschouwd 

voor de aangiftebereidheid van de gehele populatie. De onevenredige verdeling kan enerzijds het 

gevolg zijn van het lage aantal respondenten, anderzijds zijn respondenten die aangifte deden van 

lhbtiq+-geweld mogelijk eerder bereid aan onderzoeken over dit onderwerp deel te nemen. Echter, 

doet de onevenredigheid niet af aan de waarde die kan worden toegekend aan de input uit 

de enquête op de reguliere en additionele factoren. Het bovenstaande dient bij de conclusie wel als 

aandachtspunt te worden meegenomen.  
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De laatste limitatie betreft de interviews; op basis van de onderzoeksresultaten kan geen 

conclusie kan worden getrokken met betrekking tot de causale relatie tussen de reguliere factoren en 

de aangiftebereidheid van slachtoffers na anti-lhbtiq+-geweld. De reden hiervoor is dat alle vijf 

geïnterviewde slachtoffers aangifte deden van lhbtiq+-geweld. Hierdoor ontbreekt, op dit punt, inzicht 

in slachtoffers die geen aangifte deden alsmede factoren die daarbij een rol speelden. Daarbij komt 

dat de vijf respondenten vocaal waren. Dit blijkt ook uit het feit dat enkel de personen die aan het 

interview meewerkten allen aangifte hebben gedaan na anti-lhbtiq+-geweld. Dit zegt iets over de 

bereidwilligheid en in het verlengde daarvan wellicht ook over hun visie met betrekking tot het doen 

van aangifte. Tevens kunnen, door de subjectief gevormde input van deze slachtoffers van anti-lhbtiq+-

geweld, aan de factoren in relatie tot hun aangiftebereidheid geen uitspraken worden gedaan over 

eventuele daadwerkelijk causale relaties. Dit betekent dan ook dat de afgenomen interviews 

uitsluitend diepgaande data bieden over slachtoffers die wél bereid zijn aangifte te doen. Aan de 

bevindingen over factoren om geen aangifte te doen, kan derhalve beperkt gewicht worden 

toegekend. Echter, konden deze data voor de beantwoording van deelvraag twee, drie en vier wel als 

aanvullende informatie dienen op de uit de enquête verzamelde data. Tegenover de beperkingen van 

de interviews staan de mogelijkheden van het gebruik van de data uit de enquête. Deze bieden wel 

eerste inzichten in de mogelijke causale relaties tussen de factoren en de aangiftebereidheid na anti-

lhbtiq+-geweld waarmee kan worden bijgedragen aan vervolgonderzoek en aanbevelingen voor de 

praktijk.  

7. Aanbevelingen 

Dit onderzoek beoogt inzicht te verkrijgen in factoren die een rol spelen bij de aangiftebereidheid van 

slachtoffers van anti-lhbtiq+-geweld. Deze inzichten kunnen niet alleen handvatten bieden om de 

aangiftebereidheid te stimuleren maar ook wel barrières wegnemen die slachtoffers van aangifte 

weerhouden. Hieronder volgen aanbevelingen voor wetenschappelijk vervolgonderzoek en voor de 

praktijk. 

 

7.1. Aanbevelingen voor wetenschappelijk onderzoek 

In het voorgaande hoofdstuk (en bijlage E) is besproken dat het aantal respondenten in het huidige 

onderzoek, bij zowel de enquête als de afgenomen interviews, te laag is om statistisch en betrouwbare 

uitspraken te kunnen doen over de gehele populatie. Daarnaast is besproken dat interviews inzichten 

kunnen bieden in de mogelijke causale relaties tussen de getoetste reguliere, uit theoretisch en 

empirisch onderzoek bekende, factoren en de aangiftebereidheid van anti-lhbtiq+-geweld, maar dat 

op basis van het aantal afgenomen interviews geen uitspraken kunnen worden gedaan over de 

daadwerkelijke causale relatie. Echter, levert de huidige studie, op basis van de data uit de enquêtes 
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eerste inzichten in mogelijke causale relaties die aanwezig zijn. Zodoende bieden dit onderzoek en de 

daaruit voortvloeiende bevindingen een aanzet tot verdere theorievorming op dit punt. De 

aanbeveling is dan ook om vervolgonderzoek te doen waarbij slachtoffers die wel en die geen aangifte 

deden na anti-lhbtiq+-geweld evenredig zijn vertegenwoordigd. Daarnaast zorgt een grotere, en in 

omvang representatieve, onderzoekspopulatie voor een meer evenredige vertegenwoordiging van de 

verschillende variabelen en de bijbehorende categorieën. Op basis hiervan kunnen vervolgens 

representatieve uitspraken over de populatie worden gedaan. Tevens kan met een representatief 

aantal semigestructureerde interviews, met slachtoffers die wel en die geen aangifte deden, worden 

bereikt dat uitspraken kunnen worden gedaan over de daadwerkelijke causaliteit tussen: reguliere en 

additionele factoren en de aangiftebereidheid; meer specifiek de sterkte en het onderscheidend 

vermogen van de afzonderlijke factoren die de aangiftebereidheid na lhbtiq+-geweld beïnvloeden. 

Echter, kleven hieraan beperkingen aangezien slachtoffers van anti-lhbtiq+-geweld een specifieke 

doelgroep vormen die veelal kwetsbaar is. Het vinden van voldoende respondenten bleek in het 

huidige onderzoek lastig. Ook voor vervolgonderzoek kunnen respondenten worden benaderd via 

verschillende belangenorganisaties, social media, internetfora of verschillende lhbtiq+ evenementen. 

Mogelijk leidt een ruimer tijdpad voor het onderzoek eveneens tot een toename van respondenten.  

 Voor eventueel vervolgonderzoek is interessant de factoren pleeglocatie, etniciteit en welzijn 

nader te onderzoeken, daar het huidige onderzoek geen eenduidige resultaten laat zien. Tevens 

verdient het aanbeveling aanvullende factoren, die naar voren zijn gekomen uit de afgenomen 

interviews, nader te onderzoeken16. Tot slot is onderzoek naar de wijze waarop de politie slachtoffers 

van lhbtiq+-geweld benadert interessant en waardevol voor de praktijk. Opvallend is namelijk dat uit 

de interviews naar voren komt dat de politie op dit vlak steken laat vallen. Aangezien de lhbtiq+-

gemeenschap een sterke community is, worden negatieve ervaringen hierover veelvuldig gedeeld. Dit 

gaat ten koste van de beeldvorming die lhbtiq+’ers hebben van de politie en beïnvloedt daardoor hun 

de aangiftebereidheid. Het inzichtelijk maken van de aard en omvang van knelpunten in de 

benaderingswijze van de politie kan bijdragen aan het gericht en efficiënt inzetten van interventies ter 

bevordering van de aangiftebereidheid. 

 

7.2. Aanbevelingen voor de praktijk 

Het huidige onderzoek brengt een aantal factoren in kaart die mogelijk een rol spelen bij de 

aangiftebereidheid na anti-lhbtiq+-geweld. Vijf van deze factoren lijken hierbij de meeste invloed te 

 
16 Dit zijn de factoren: leeftijd van de daders, tijd tussen daad en aangifte, geloofsovertuiging en het ontbreken van een 
coming-out.  
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hebben17. De onderstaande aanbevelingen voor de praktijk zijn voornamelijk op deze factoren 

gebaseerd. 

 De eerste aanbeveling is het inzetten van vertrouwenspersonen voor lhbtiq+’ers bij 

politiebureaus. Anders dan bij Roze in Blauw, verdient het aanbeveling op alle politiebureaus 

vertrouwenspersonen te benoemen. Vanuit de interviews komt naar voren dat wijze waarop de politie 

lhbtiq+’ers benadert, slordig is en te wensen overlaat. Zo werd een biseksueel slachtoffer  

gekwalificeerd als homoseksueel en werd een ander slachtoffer tijdens de aangifte en rechtszaak 

aangesproken met de oude naam van voor de transitie. Dit wordt als bijzonder onprettig ervaren; men 

wil niet in een hokje worden geplaatst waarmee men zich niet kan identificeren. Naast deze specifieke 

voorbeelden uit de interviews, is het voor de lhbtiq+-gemeenschap als geheel, belangrijk om op de 

juiste manier te worden benaderd. Zo wordt binnen de lhbtiq+-gemeenschap, voornamelijk door 

transgender, non-binaire en non-conforme personen steeds vaker gebruik gemaakt van 

voornaamwoorden in plaats van hij of zij. Foutief gebruik van voornaamwoorden doet afbreuk aan de 

identiteit van deze personen en kan leiden tot gevoelens dat men niet wordt gezien en erkend (Rocher, 

2020). Ook in deze situatie geldt dat de persoon in een hokje wordt geplaatst waarmee diegene zich 

niet kan identificeren. Vertrouwenspersonen op politiebureaus ten behoeve van de lhbtiq+-

gemeenschap zijn wel op de hoogte van de wijze waarop lhbtiq+’ers willen worden benaderd en de 

ontwikkelingen op dit gebied. Dit leidt tot positieve ervaringen en attitude ten opzichte van de politie, 

hetgeen het aangiftegedrag na lhbtiq+-geweld positief zal beïnvloeden. Naast de benaderingswijze 

zorgt een vertrouwenspersoon tevens voor begrip en vertrouwen bij de lhbtiq+‘er. Ook dit kan de 

aangiftebereidheid na anti-lhbtiq+-geweld verhogen. Tevens kan de aanwezigheid van 

vertrouwenspersonen de drempel voor aangifte bij minder ernstige lhbtiq+-delicten wegnemen. Tot 

slot kan een vertrouwenspersoon de lhbtiq+’er een stukje acceptatie bieden die het slachtoffer 

wellicht niet ervaart vanuit de naaste omgeving. Ook dit acceptatiegevoel kan bijdragen aan een 

verhoogde aangiftebereidheid.  

Daarnaast pleit COC Nederland opnieuw voor maatregelen tegen anti-lhbtiq+-geweld. De 

belangenorganisatie reageert daarmee op het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau 

(SCP) van 5 juli 2022. Het COC roept scholen en docentenacademies op de frequente en kwaliteit van 

aandacht voor acceptatie te verhogen. Gelet op het huidige onderzoek waaruit blijkt dat acceptatie 

door de naaste omgeving invloed heeft op de aangiftebereidheid na anti-lhbtiq+-geweld, wordt deze 

aanbeveling overgenomen. Uit onderzoek van Huijnk, Damen en Van Kampen (2022) blijkt dat scholen 

een belangrijke plaats innemen in het leven van jongeren; juist daar worden lhbtiq+-jongeren vaak 

 
17 Dit zijn de factoren: ernst van het delict, leeftijd, eerder slachtofferschap, attituden ten op zichtte van de politie en 
acceptatie door de naaste omgeving. 
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geconfronteerd met negatieve reacties met een onveilig sociaal klimaat als gevolg. Invloed uitoefenen 

op de opvattingen van jongeren is eenvoudiger dan bij volwassenen (Huijnk, Damen & Van Kampen, 

2022). Scholen bieden tevens een goede gelegenheid te sturen op bewustwording en acceptatie: via 

programma’s op school kan hier gericht op worden ingezet. Acceptatie kan tevens worden bevorderd 

door zowel de kerndoelen als het toezicht van de Onderwijsinspectie op maatregelen rondom de 

sociale veiligheid van lhbtiq+’ers aan te scherpen. Dit dient expliciet te zijn gericht op een ‘niet-

onderhandelbare’ norm; alleen discussie over gender- en seksuele diversiteit is niet voldoende (Huijnk, 

Damen & Van Kampen, 2022). Er dient duidelijk te worden overgebracht dat discriminatie, uitsluiting 

en/of geweld onacceptabel en ontoelaatbaar zijn (Huijnk, Damen & Van Kampen, 2022). Enerzijds 

werkt dit preventief tegen anti-lhbtiq+-geweld, anderzijds zorgt het voor meer acceptatie; zowel door 

de naaste omgeving als in de openbaarheid, hetgeen het aangiftegedrag na anti-lhbtiq+-geweld 

positief beïnvloedt. 

De derde aanbeveling is het creëren van bewustwording bij slachtoffers van lhbtiq+-geweld 

dat het doen van aangifte van essentieel belang is. Het idee leeft dat een aangifte geen waarde 

toevoegt voor het slachtoffer omdat het lang niet altijd leidt tot vervolging van de daders. Om deze 

reden doen slachtoffers veelal geen aangifte (Tolsma, 2011). Uit onderzoek blijkt dat slachtoffers niet 

alleen behoefte hebben aan bescherming van de persoonlijke veiligheid maar ook aan goede 

informatieverstrekking door de politie en uitleg over het (straf)rechtssysteem (Ten Boom & Kuijpers, 

2007). Indien slachtoffers zich bewust zijn hoe essentieel de aangifte is voor de opsporing en vervolging 

van daders, kan dit mogelijk de aangiftebereidheid verhogen. Daarbij is het relevant te vermelden dat 

slachtoffers niet alleen aangifte kunnen doen maar ook de mogelijkheid bestaat een, al dan niet 

anonieme, melding te maken van het strafbare feit. Bij meldingen wordt, in tegen stelling tot aangiftes, 

geen verzoek tot strafvervolging gedaan maar wordt de politie op de hoogte gesteld van de situatie 

(Politie, z.d.).  

 Uit het huidige onderzoek is gebleken dat de aangiftebereidheid van jongere slachtoffers 

negatief wordt beïnvloed wanneer zij zich niet geaccepteerd voelen door de naaste omgeving. 

Daarnaast komt uit de interviews naar voren dat het ontbreken van een coming-out de 

aangiftebereidheid van het slachtoffer negatief beïnvloedt. Uit onderzoek blijkt dat een coming-out 

met name ontbreekt bij jongere lhbtiq+’ers (Keuzenkamp, 2010). Jongeren geven aan dat zij het lastig 

vinden met hun seksuele geaardheid of voorkeur dan wel genderidentiteit naar buiten te treden 

vanwege hun angst voor negatieve reacties uit de nabije omgeving (Keuzenkamp, 2010). Bovenstaande 

geeft aan dat leeftijd, acceptatie door de naaste omgeving en het ontbreken van de coming-out nauw 

met elkaar zijn verbonden. Voor jongere lhbtiq+’ers die nog niet naar buiten traden met hun 

geaardheid, voorkeur of genderidentiteit zou de wetenschap dat meldingen van lhbtiq+-geweld 
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anoniem kunnen worden gedaan, het verschil kunnen maken bij de keuze wel of geen aangifte te doen, 

de anonimiteit voorkomt immers dat de naaste omgeving wetenschap krijgt van het anti-lhbtiq+-

geweld tegen het slachtoffer.  

 Via een landelijke campagne kan deze jeugdige doelgroep worden bereikt met als doel de 

jeugdige lhbtiq+’ers bewust te maken van de noodzaak van een aangifte of (anonieme) melding 

waarbij tevens inzicht wordt geven in het belang van de informatie uit de aangifte of melding voor de 

opsporing en vervolging van de daders door de politie. Door samenwerking van de Rijksoverheid, 

gemeenten en verschillende belangenorganisaties die zich richten op de lhbtiq+-community, kan deze 

campagne optimaal worden opgezet en verspreid. De campagne kan bijvoorbeeld worden ingezet via 

online kanalen, op scholen en tijdens lhbtiq+-evenementen, zoals de pride of lhbtiq+-festivals. Bij de 

campagne is het tevens van belang dat positieve ervaringen met het doen van aangifte worden 

gedeeld. Uit de interviews komt naar voren dat de lhbtiq+-gemeenschap een sterke en hechte 

community is waardoor negatieve ervaringen met aangiftes na anti-lhbtiq+-geweld een groot bereik 

hebben binnen deze community. Negatieve ervaringen met de aangifte van de een beïnvloeden binnen 

de community dan ook de aangiftebereidheid van anderen. Door tijdens de campagne expliciet de 

positieve ervaringen met aangiftes te benoemen, te laten zien en te delen, kan het aangiftegedrag na 

anti-lhbtiq+-geweld positief worden beïnvloed.   
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Bijlagen 

A. Codeboek  

Codeboek met alle variabelen die in de enquête zijn uitgevraagd  

Naam variabele  Label     Waarden 

Controle vragen  

Lhbtiq+    Identificeert u zich als onderdeel 1. Ja 

 van de lhbtiq+-gemeenschap?  2. Nee 

     3. Anders 

     4. Zeg ik liever niet 

Slachtofferschap   Bent u weleens slachtoffer   1. Ja 

geworden van een geweldsdelict? 2. Nee   

Anti-lhbtiq+-geweld  Had dit geweldsdelict/ deze gewelds- 1. Ja 

    delicten, voor uw gevoel, te maken  2. Nee 

    met uw seksuele voorkeur, oriëntatie 

    of genderidentiteit? 
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Aangifte    Heeft u weleens aangifte gedaan 1. Ja 

    bij de politie na dit geweldsdelict?18 2. Nee 

Aangifte    Heeft u weleens aangifte gedaan 1. Ja 

    bij de politie na één van deze  2. Nee 

 geweldsdelicten?19 

Indien ja:   Ik ben blij dat ik aangifte heb gedaan 1. Helemaal mee eens 

Blij aangifte        2. Mee eens 

         3. Neutraal 

         4. Mee oneens 

         5. Helemaal mee oneens 

Indien nee:   Ik heb spijt dat ik geen aangifte heb  1. Helemaal mee eens 

Spijt geen aangifte  gedaan     2. Mee eens 

         3. Neutraal 

         4. Mee oneens 

         5. Helemaal mee oneens 

Delictniveau  

Ernst van het delict   Wat voor lichamelijk letsel had  1. Geen tot licht (geen  

    Het geweldsdelict tot gevolg?  behandeling) 

2. Midden (eenmalig 

medische hulp) 

3. Zwaar (opname/ 

meermalen medische hulp) 

Meerdere daders   Door hoeveel dader(s) werd het    1. 1 

    werd het geweldsdelict gepleegd? 2. 2-3 

         3. 4-5 

         4. Meer dan vijf daders  

 

Pleeglocatie    Waar gebeurde het geweldsdelict  1. Thuis 

    Precies?    2. In een horecagelegenheid 

         3. In het openbaar vervoer 

 
18 Deze vraag verscheen bij respondenten die bij de vraag ‘hoe vaak bent u slachtoffer geworden van een geweldsdelict 
waarbij dit, voor uw gevoel te maken had met uw seksuele voorkeur of oriëntatie’ 1 keer als antwoord werd gegeven.  
19 Deze vraag verscheen bij respondenten die bij de vraag ‘hoe vaak bent u slachtoffer geworden van een geweldsdelict 
waarbij dit, voor uw gevoel te maken had met uw seksuele voorkeur of oriëntatie’ 2 keer, 3 keer, 4 keer, of meer dan vier 
keer als antwoord werd gegeven. 
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         4. Op straat 

         5. Op school/ werk 

         6. In een winkel 

         7. Ergens anders 

Relatie slachtoffer-   Kende u de dader of één van de  1. Ja 

Dader    daders?    2. Nee 

Slachtofferniveau  

Leeftijd    Wat is uw leeftijd?   (open vraag) 

Opleidingsniveau  Wat is het hoogste opleidingsniveau 1. Geen diploma 

    dat u hebt voltooid of de hoogste  2. LO/LBO/VMBO/MAVO 

    graad die u heeft behaald?  3. MBO/HAVO/VWO 

         4. HBO/WO 

         5. Anders 

Etniciteit    Wat is uw migratieachtergrond?20 1. Westerse  

         migratieachtergrond 

         2. Niet-Westerse 

         migratieachtergrond 

         3. Anders 

         4. Zeg ik liever niet 

Eerder slachtofferschap  Hoe vaak bent u slachtoffer geworden 1. 1 keer  

    van een geweldsdelict waarbij dit,  2. 2 keer  

    voor uw gevoel te maken had met uw 3. 3 keer 

    seksuele voorkeur, oriëntatie of  4. 4 keer 

    genderidentiteit?   5. Meer dan vier keer 

Angst slachtofferschap  Ik ben niet bang slachtoffer te worden 1. Helemaal mee eens 

    van een geweldsdelict   2. Mee eens 

         3. Neutraal 

         4. Mee oneens 

         5. Helemaal mee oneens 

Attituden t.o.v. de politie Ik ben tevreden met het functioneren 1. Helemaal mee eens 

    van de politie in mijn eigen buurt 2. Mee eens 

         3. Neutraal 

 
20 Verkeerde operationalisatie. Zie hoofdstuk 3.2.1.1. 
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         4. Mee oneens 

         5. Helemaal mee oneens 

    Je ziet de politie in de buurt te weinig 1. Helemaal mee eens 

         2. Mee eens 

         3. Neutraal 

         4. Mee oneens 

         5. Helemaal mee oneens 

    De politie heeft aandacht voor het 1. Helemaal mee eens 

    verbeteren van leefbaarheid en  2. Mee eens 

    veiligheid in de buurt   3. Neutraal 

         4. Mee oneens 

         5. Helemaal mee oneens 

Omgevingsniveau 

Sociale cohesie   Als het maar enigszins mogelijk is ga  1. Helemaal mee eens  

    ik uit deze buurt verhuizen  2. Mee eens 

         3. Neutraal  

         4. Mee oneens 

         5. Helemaal mee oneens 

    Ik heb veel contact met andere buurt- 1. Helemaal mee eens 

    bewoners    2. Mee eens 

         3. Neutraal 

         4. Mee oneens 

         5. Helemaal mee oneens 

    Ik woon in een gezellige buurt met veel 1. Helemaal mee eens 

    saamhorigheid    2. Mee eens 

         3. Neutraal  

         4. Mee oneens 

         5. Helemaal mee oneens 

    In deze buurt gaat men op een prettige 1. Helemaal mee eens 

    manier met elkaar om   2. Mee eens 

         3. Neutraal 

         4. Mee oneens  

         5. Helemaal mee oneens 

Acceptatie 
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Acceptatie in de openbaarheid Op straat loop ik hand in hand met  1. Helemaal mee eens 

    mijn partner/ indien ik een partner 2. Mee eens 

    zou hebben loop ik hand in hand op 3. Neutraal 

    straat21     4. Mee oneens 

         5. Helemaal mee oneens 

    Ik vermijd vaak bepaalde plekken 1. Helemaal mee eens 

    wegens mijn seksuele voorkeur,  2. Mee eens 

    oriëntatie of genderidentiteit  3. Neutraal 

         4. Mee oneens  

         5. Helemaal mee oneens 

    Ik ervaar vaak negatieve ervaringen 1. Helemaal mee eens 

    Op straat wegens mijn seksuele  2. Mee eens 

    voorkeur, oriëntatie of genderidentiteit 3. Neutraal 

         4. Mee oneens 

5. Helemaal mee oneens 

    Nederland loopt voorop als het gaat 1. Helemaal mee eens 

    om acceptatie van lhbtiq+-personen 2. Mee eens 

         3. Neutraal 

         4. Mee oneens 

         5. Helemaal mee oneen s 

Acceptatie door de naaste  De mate waarin uw familie de   1. Volledige acceptatie 

omgeving   seksuele voorkeur, oriëntatie of 2. Gedeeltelijke acceptatie

    genderidentiteit hebben geaccepteerd 3. Geen acceptatie 

         4. Weet ik niet 

    De mate waarin uw vrienden de  1. Volledige acceptatie 

    seksuele voorkeur, oriëntatie of 2. Gedeeltelijke acceptatie 

    genderidentiteit hebben geaccepteerd 3. Geen acceptatie 

         4. Weet ik niet 

    De mate waarin uw collega’s en/of 1. Volledige acceptatie 

    medestudenten/klasgenoten de  2. Gedeeltelijke acceptatie 

    seksuele voorkeur, oriëntatie of  3. Geen acceptatie 

    hebben geaccepteerd   4. Weet ik niet 

    Ik heb vrienden verloren na het  1. Helemaal mee eens 

 
21 Deze vraag is buiten de analyse gehouden vanwege een onacceptabele interne consistentie 
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    vertellen van mijn seksuele voorkeur, 2. Mee eens 

    oriëntatie of genderidentiteit  3. Neutraal 

         4. Mee oneens 

5. Helemaal mee oneens 

    Ik durf mijzelf te zijn op mijn werk 1. Helemaal mee eens 

    of school    2. Mee eens 

         3. Neutraal  

         4. Mee oneens 

         5. Helemaal mee oneens 

Welzijn 

Geluk    Ik heb een gelukkig leven  1. Helemaal mee eens 

         2. Mee eens 

         3. Neutraal 

         4. Mee oneens 

         5. Helemaal mee oneens 

    Ik voel mij vaak ongelukkig  1. Helemaal mee eens 

         2. Mee eens 

         3. Neutraal 

         4. Mee oneens 

         5. Helemaal mee oneens 

Eigenwaarde   Ik ben niet tevreden met mijzelf 1. Helemaal mee eens 

         2. Mee eens 

         3. Neutraal 

         4. Mee oneens 

         5. Helemaal mee oneens 

    Ik heb veel goede eigenschappen 1. Helemaal mee eens 

         2. Mee eens 

         3. Neutraal 

         4. Mee oneens 

         5. Helemaal mee oneens 

    Ik heb veel om trots op te zijn  1. Helemaal mee eens 

         2. Mee eens 

         3. Neutraal 

         4. Mee oneens 
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         5. Helemaal mee oneens 

Psychosomatische   Ik ervaar vaak klachten als: hoofdpijn, 1. Helemaal mee eens 

klachten    maagpijn, rugpijn, een slecht humeur, 2. Mee eens 

    nervositeit, slaapproblemen en/of 3. Neutraal 

    duizeligheid    4. Mee oneens 

         5. Helemaal mee oneens 

Psychische klachten/  Ik ervaar vaak klachten of gevoelens 1. Helemaal mee eens 

problemen   als: nervositeit, onrustigheid,  2. Mee eens 

    neerslachtigheid en/of ongelukkig- 3. Neutraal 

    heid     4. Mee oneens 

         5. Helemaal mee oneens 

Suïcidaliteit    Ik denk of dacht vaak aan zelfmoord 1. Helemaal mee eens 

         2. Mee eens 

         3. Neutraal 

         4. Mee oneens 

         5. Helemaal mee oneens 

    Ik heb ooit eens een zelfmoord- 1. Ja 

    poging gedaan    2. Nee 

 

B. Semigestructureerd interviewschema 

Introductie 

1. Voorstellen  

2. Doel en aanpak van het interview bespreken 

3. Tijdsduur van het interview bespreken 

4. Vrijwillige deelname, anonimiteit en vertrouwelijkheid bespreken. 

5. Opnemen van het interview bespreken 

6. Heeft u nog vragen? 

 

Inleiding geweldsdelict/ factoren op delictsniveau 

1. Hoe vaak bent u slachtoffer geworden van een geweldsdelict 

2. Heeft u hiervan aangifte gedaan? 

• Bent u blij dat u aangifte heeft gedaan?  

• Waarom? 

• Heeft u spijt dat u geen aangifte heeft gedaan?  
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• Waarom? 

3. Waar heeft het delict plaatsgevonden? 

• Heeft het soort pleeglocatie volgens u invloed op de aangiftebereidheid van 

slachtoffers van anti-lhbtiq+-geweld? 

4.  Is het geweldsdelict gepleegd door een enkele dader/meerdere daders? 

• Heeft de hoeveelheid daders volgens u invloed op de aangiftebereidheid van 

anti-lhbtiq+-geweld? 

5. Kende u de dader/daders? 

• Heeft het soort relatie dat een slachtoffer met een dader heeft volgens u 

invloed op de aangiftebereidheid van slachtoffers van anti-lhbtiq+-geweld?  

6. Bent u bang nogmaals slachtoffer te worden van een geweldsdelict? 

• Heeft angst voor slachtofferschap volgens u invloed op de aangiftebereidheid 

van slachtoffers van anti-lhbtiq+-geweld? 

7. Hoe ernstig heeft u het geweldsdelict ervaren? 

• Heeft de ernst van het geweldsdelict volgens u invloed op de aangiftebereidheid 

van slachtoffers van anti-lhbtiq+-geweld 

 

Factoren op slachtofferniveau  

1. Attituden t.o.v. de politie  

• Hoe staat u tegenover de politie? (Niet alleen bij aangifte, maar algemeen) 

Positief of negatief? Heeft aangifte daaraan bijdragen? 

• Denkt u dat de attituden t.o.v. de politie van invloed is op de aangiftebereidheid 

van slachtoffers van anti-lhbtiq+-geweld? 

 

Factoren op omgevingsniveau 

1. Sociale cohesie: 

Sociale cohesie gaat om zaken als sociale steun, wederkerigheid, wederzijds respect en de 

verbondenheid binnen en tussen groepen. 

• In de enquête ging dat over sociale cohesie in uw buurt. Kunt u daar wat over 

vertellen? (Voelt u zich fijn in de buurt? Veel saamhorigheid?) 

• Denkt u dat een bepaalde mate van sociale cohesie in een buurt van invloed is 

op de aangiftebereidheid van slachtoffers van anti-lhbtiq+-geweld? 

 

Acceptatie  
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1. Acceptatie in de openbaarheid 

Sociale cohesie kan ook breder getrokken worden naar sociale cohesie in het openbaar → acceptatie 

• Voelt u zich geaccepteerd in de maatschappij? (Gevoel jezelf zijn, loopt 

Nederland voor m.b.t. acceptatie) 

• In hoeverre denkt u dat acceptie in de openbaarheid invloed heeft op de 

aangiftebereidheid van slachtoffers van anti-lhbtiq+-geweld 

2. Acceptatie door de naaste omgeving 

• Voelt u zich geaccepteerd door uw eigen kring (school/werk/vrienden/familie) 

• In hoeverre denkt u dat acceptatie in uw eigen kring van invloed is op de 

aangiftebereidheid? 

Welzijn  

Welzijn staat voor zich goed voelen en voor welbevinden. 

1. Hoe ervaart u uw welzijn 

• In hoeverre denkt u dat het ervaren welzijn invloed heeft op het doen van 

aangifte? 

 

Overige vragen 

1. Zijn er nog andere factoren niet aan bod gekomen die volgens u ook van belang zijn bij de 

aangiftebereidheid van anti-lhbtiq+-geweld 

2. Heeft u suggesties om de aangiftebereidheid van anti-lhbtiq+-geweld te verbeteren? 

 

Afsluiting 

1. Heeft u zelf nog verdere vragen of opmerkingen? 

2. Geïnterviewde bedanken voor het interview en diens tijd  

 

C. Overzicht codes semigestructureerde interviews 

Tabel 11 

Overzicht van de codes die tijdens de analyse van de semigestructureerde interviews toegekend zijn 

aan tekstdelen 

Codes    Aantal slachtoffers (n=5) 

    die de desbetreffende codes  

       benoemden 

Aangifte 

Aangifte doen voor statistieken      3 
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Aangifte doen uit wraak      5 

Geen aangifte want wilt er niet mee geconfronteerd worden  2 

Blij met aangifte afhankelijk van het resultaat     3 

Delictniveau 

Ernst van het delict 

Mentale schade grotere rol dan fysieke schade     5 

Bij geweldsdelict wel aangifte en bij discriminatie niet   4 

Pleeglocatie 

Locatie invloed door controlemechanismen    3 

Meerdere daders 

Meerdere daders van invloed op ernst van het delict   1 

Meerdere dader niet van invloed     4 

Relatie slachtoffer-dader 

Relatie met dader maakt het doen van aangifte lastig    4 

Slachtofferniveau  

Leeftijd         X 

Opleidingsniveau       X 

Etniciteit         X 

Eerder slachtofferschap       X 

Angst slachtofferschap 

Angst slachtofferschap leidt tot gedragsverandering    3 

Angst slachtofferschap van invloed als je in de kast zit    3 

Attituden t.o.v de politie 

Demotiverende uitspraken      2 

Goede behandeling tijdens aangifteproces    5 

Verstandshouding politie van invloed op het doen van aangifte  4 

Slordigheidsfouten t.o.v. lhbtiq+-gemeenschap    4 

Omgevingsniveau  

Sociale cohesie 

Geen invloed op het doen van aangifte     4  

Acceptatie  

Acceptatie in de openbaarheid 

Acceptatie heeft geen invloed op de aangiftebereidheid  3 

Acceptatie is omgevingsafhankelijk     2 
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Incidenten bevestigen de niet volledige acceptatie    3 

Acceptatie werkt door in rechtssysteem    1 

Niet geaccepteerd voelen in het openbaar zorgt voor geen aangifte 2 

Niet geaccepteerd voelen in het openbaar zorgt voor opstand   2 

Acceptatie door de naaste omgeving  

Steun in aangifteproces       5 

Zelfverzekerdheid        1    

Welzijn 

Door goed welzijn opgewassen tegen heftig proces   4 

Overige factoren 

In de kast zitten       2 

Geloofsovertuiging       1 

Leeftijd van daders       1 

Tijd tussen incident en aangifte      1 

Suggesties om aangiftebereidheid te verbeteren 

Vertrouwenspersoon lhbtiq+ bij de politie    3 

Anonimiteit        1 

Bewustwording bij politie      1 

Duidelijkere wetgeving m.b.t. anti-lhbtiq+-geweld    1 

 

D. Overzicht toetsende analyse met de significante variabelen 

Tabel 12 

Overzicht van de toetsende analyse middels de t-toets met alle significante variabelen gerangschikt 

op significantieniveau 

Onafhankelijke 

variabele 

Afhankelijke 

variabele 

Significantie Mean SD 

Ernst van het 

delict 

Aangifte 

(wel/geen) 

<.001 Wel aangifte: 

1.73 

Geen 

aangifte: 1.27 

Wel aangifte: .751 

Geen aangifte: .482 

Leeftijd Aangifte 

(wel/geen) 

<.005 Wel aangifte: 

38.69 

Wel aangifte: 14.468 

Geen aangifte: 14.822 
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Geen 

aangifte: 

30.28 

Eerder 

slachtofferschap 

Aangifte 

(wel/geen) 

<.05 Wel aangifte: 

3.27 

Geen 

aangifte: 2.53 

Wel aangifte: 2.115 

Geen aangifte: 1.789 

 

Tabel 13 

Overzicht van de toetsende analyse middels de logistische regressie met alle significante variabelen 

gerangschikt op significantieniveau 

Onafhankelijke 

variabele  

Afhankelijke 

variabele  

Significantie  β -2LL 

Ernst van het 

delict 

Aangifte 

(wel/geen) 

<.001 0.301 129.696 

Leeftijd Aangifte 

(wel/geen) 

<.010 .963 135.359 

Eerder 

slachtofferschap  

Aangifte 

(wel/geen) 

<.05 .824 139.776 

 

Tabel 14 

Overzicht van de toetsende analyse middels de enkelvoudige variantieanalyse met alle significante 

variabelen gerangschikt op significantieniveau 

Onafhankelijke 

variabele 

Afhankelijke 

variabele  

Significantie  Df Post-hoc-

Tukey-

toets – 

Mean 

Difference 

Welke variabelen? 

Pleeglocatie  Spijt geen 

aangifte 

<.05 4.55 1.619 Tussen ‘op straat’ en ‘ergens 

anders’ 

 

E. Overige limitaties van het onderzoek 

De enquête beslaat een te kleine steekproef. De steekproefcalculator geeft aan dat 385 respondenten 

nodig zijn om statistisch relevante resultaten te verwerven voor de gehele populatie. Daar dit 
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onderzoek 105 respondenten bevat, kan worden gesteld dat de onderzoeksresultaten niet 

generaliseerbaar zijn en de externe validiteit als onvoldoende moet worden beoordeeld. Het gevolg 

hiervan is dat de onderzoeksresultatenresultaten voorzichtig moeten worden geïnterpreteerd.  

De tweede limitatie betreft het aantal respondenten dat is geïnterviewd. In de inleiding van 

deze studie werd al vermeld dat de aangiftebereidheid na anti-lhbtiq+-geweld laag is. Mogelijk in het 

verlengde hiervan en door het beperkte tijdspad van het onderzoek konden vijf respondenten voor 

een interview worden geselecteerd. Dit heeft invloed op de betrouwbaarheid van de 

interviewresultaten. De kans dat de uitkomsten bij herhaling van hetzelfde onderzoek een ander 

resultaat geven, is groter vanwege het lage aantal geïnterviewden (Bijleveld, 2015). Echter, kan dit 

probleem in een volgend onderzoek met grotere tijdspanne worden opgevangen. 

 Tot slot is voor de verklaring van de resultaten uit de enquête primaire data verzameld door 

middel van semigestructureerd interviews met slachtoffers van anti-lhbtiq+-geweld. Deze 

interviewvorm heeft als voordeel dat afgeweken kan worden van het interviewschema om dieper op 

onderwerpen in te gaan. Weliswaar zorgt dit voor een lagere betrouwbaarheid maar daar staat 

tegenover dat waardevolle en diepgaande informatie wordt verkregen over factoren die een rol 

kunnen spelen bij de aangiftebereidheid na anti-lhbtiq+-geweld (Bijleveld, 2015).  
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