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“Veel vermijdingsgedrag om onveilige situaties te voorkomen” 

 

Beste panelleden,  

Het is tijd voor een update vanuit het AmsterdamPinkPanel. De afgelopen maanden zijn wij 
achter de schermen erg druk bezig geweest. Via deze nieuwsflits willen we de nodige 
ontwikkelingen met jullie delen. In de toekomst kunnen jullie trouwens vaker van ons een 
nieuwsflits verwachten. Op deze manier krijgen jullie inzichtelijker wat wij doen, wat we 
gezamenlijk bereiken met de input van de onderzoeken en kunnen jullie makkelijker ideeën 
aandragen!  

Vriendelijke groet,  
Team AmsterdamPinkPanel 
 

 

Recentelijk afgerond onderzoek 

De resultaten van het jaarlijkse buurtveiligheid onderzoek staan weer online. In dit 
onderzoeksrapport worden kort alle uitkomsten beschreven. Wat kunnen we zeggen over 
het veiligheidsgevoel van LHBTI-ers binnen en buiten Amsterdam? Wordt Amsterdam 
Nieuw-West nog steeds als meest onveilige stadsdeel ervaren? Lees het hier.  
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“EEN KWART VAN DE APP-LEDEN HEEFT IN 2016 EEN ONVEILIGE SITUATIE  

MEEGEMAAKT. ZIJ ZIJN BIJVOORBEELD UITGESCHOLDEN OF HET SLACHTOFFER 

GEWORDEN VAN FYSIEK GEWELD. HOMO’S, TRANSGENDERS EN BISEKSUELEN 

MAKEN VAKER EEN ONVEILIGE SITUATIE MEE DAN LESBIENNES”. 

Ook NRC, AT5 en Het Parool hebben het buurtveiligheidsonderzoek onder de aandacht gebracht! 

http://app.uva.nl/afgeronde-onderzoeken
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/04/21/deel-homos-past-gedrag-op-straat-aan-8351664-a1555316
http://www.at5.nl/artikelen/167957/lhbti-ers-voelen-zich-het-minst-veilig-in-nieuw-west
http://www.parool.nl/amsterdam/lhbti-ers-voelen-zich-het-veiligst-in-zuid~a4487178/


 

 

 

 

Het APP in het nieuws 

Het eerste deel van het hate crime onderzoek is afgerond en gepubliceerd. Roze in Blauw, de 
politieacademie en het AmsterdamPinkPanel hebben hun krachten gebundeld en de 
resultaten van het onderzoek gepresenteerd tijdens Europride op een internationaal event 
voor landelijke politiekorpsen. Lees hier het volledige onderzoeksrapport. 

Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek is het APP vorige week benaderd door 
De Volkskrant. Het onderwerp bleek (helaas) goed aan te sluiten bij de recentelijke anti-
homogeweld incidenten. Het APP is gevraagd om de feiten rondom anti-homogeweld op een 
rij te zetten. 
 

Toekomstige onderzoeken 

De komende maanden gaat het APP in samenwerking met de Gemeente van Amsterdam 
een onderzoek uitvoeren rondom het thema ‘Sociale verbondenheid’. Er zal onder andere 
worden onderzocht of er verschillen te kenmerken zijn tussen LHBTI-ers en hoe 
respondenten sociale verbondenheid ervaren in verschillende delen van Nederland.  

Daarnaast zal in de zomer gestart worden met een vervolg op het eerdere onderzoek naar 
hate crimes. We sturen dan een (kortere) versie van de vragenlijst. We vragen iedereen om 
mee te doen. Als je vorig jaar hebt meegedaan dan zouden we je willen vragen om ook deze 
keer weer meer te doen. Als we meerdere meetmomenten hebben, kunnen we namelijk 
laten zien hoe hate crime een effect heeft op mensen over de tijd. En zoals altijd geldt: hoe 
meer deelnemers des te sterker het onderzoek. Het zou daarom heel fijn zijn als je mee kunt 
werken aan de vragenlijst! 

 

“Ik voel mij helemaal veilig” vs. “Ik voel mij helemaal niet veilig” 

 
Op 29 juli organiseerde het AmsterdamPinkPanel  
een symposium rondom het thema ‘Veiligheid’.  
Tijdens het symposium is aan de aanwezigen  
gevraagd op een veiligheidslijn aan te geven hoe  
veilig zij zich voelen. Totaal zijn er drieëntwintig  
bruikbare reacties geplaatst. Naar aanleiding van  
de reacties zijn er categorieën van mate van  
veiligheid gemaakt die bestaan uit helemaal veilig,  

 
1 OP 5 LHBT-ERS GEEFT AAN ZICH 

NIET GOED GEÏNFORMEERD TE 
VOELEN DOOR DE POLITIEKORPSEN 

 

 

SLECHTS 10% DOET  
DAADWERKELIJK AANGIFTE  

VAN EEN HATE CRIME 

 

http://app.uva.nl/afgeronde-onderzoeken
http://www.volkskrant.nl/binnenland/is-het-nu-onveiliger-voor-homo-s-op-straat-de-feiten-op-een-rij~a4482532/
http://app.uva.nl/afgeronde-onderzoeken/onderzoeken.html


helemaal onveilig en een veiligheidsgevoel dat 
daartussenin zit. In de meerderheid van reacties wordt 
aangegeven dat mensen zich over het algemeen veilig 
of redelijk veilig voelen. Van de mensen die zich 
redelijk veilig voelen geven de meeste mensen aan 
situaties te vermijden zoals groepen jongeren en 
dat zij niet hand in hand lopen en geen affectie 
voor elkaar tonen op straat. Ook zijn mensen alert 
en voelen zich kwetsbaar. Een klein deel voelt zich 
onveilig en heeft ook heftige situaties meegemaakt. 

Wij danken alle aanwezigen voor hun inbreng! 

 

HIV-testweek Amsterdam 

De hiv-testweek Amsterdam heeft als hoofddoel het versterken van het van bewustzijn van 
het belang van hiv-testen en het bevorderen van hiv-testen onder specifieke groepen, vooral 
mannen die seks hebben met mannen en mensen met een niet-westerse migratie-
achtergrond. Het RIVM, Soa Aids Nederland en het AmsterdamPinkPanel hebben onderzocht 
in hoeverre deze doelstellingen zijn gehaald. Dit zijn de resultaten van dat onderzoek: 

 143 mannen die seks hebben met mannen hebben meegedaan aan de community 
survey, waarvan 95% woonachtig was in Amsterdam, 87% geboren was in Nederland 
en 86% hoog opgeleid was; de mannen waren gemiddeld 49 jaar oud.  

 Van deze mannen was 55% (77 mannen) bekend met de hiv-testweek Amsterdam, 
en een kleiner deel (46%, 66 mannen) wist ook van de hiv-test week 2016.  

 Mannen die bekend waren met de hiv-testweek 2016 oordeelden gemiddeld 
neutraal (noch positief noch negatief) over de mediacampagne, en vonden de hiv-
test week heel nuttig.  

 Mannen die bekend waren met de hiv-testweek 2016 hebben niet meer dan anders 
of dan anderen over hiv of testen op hiv gepraat en hadden ook geen grotere 
intentie om in de toekomst op hiv te testen. Dit komt wellicht doordat vooral 
mannen die al regelmatig testen en hiv-positieve mannen bekend waren met de hiv-
testweek.   

 

Voor vragen over het panel, of aan het bestuur,  
stuur je een e-mail of brief aan: 

Dr. Kai J. Jonas 
Universiteit van Amsterdam 
Sociale Psychologie / AmsterdamPinkPanel 
Postbus 15900 
1001 NK Amsterdam 
 
amsterdampinkpanel@uva.nl 
amsterdampinkpanel@cocamsterdam.nl 

Wat vind JIJ belangrijk? 

Wat zijn volgens jou thema’s die belangrijk 
zijn om te belichten en die nu nog te 
weinig worden onderzocht?  
Deel dit met ons! 
 

www.amsterdampinkpanel.nl 

 

Bezoek ook onze Facebook pagina! 

https://www.facebook.com/AmsterdamPinkPanel/

