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FACTSHEET
In deze factsheet staan de resultaten van het jaarlijkse buurtveiligheidsonderzoek van het
AmsterdamPinkPanel (APP), een samenwerking tussen de Universiteit van Amsterdam en COC
Amsterdam. Ook dit jaar deden weer een groot aantal panelleden (N=476, waarvan N=417 volledig
ingevuld) uit zowel Amsterdam als daarbuiten mee aan het onderzoek, dat in het voorjaar van 2014
plaatsvond.
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In 2014 gaven LHBT-ers die meededen aan het onderzoek hun algemene veiligheidsgevoel
gemiddeld een 7,91.
Transgenders (7,2) voelden zich minder veilig dan andere LHBT-ers.
LHBT-ers die in het verleden slachtoffer zijn geweest van anti-homodiscriminatie of antihomogeweld voelen zich minder veilig in het algemeen (7,5 en 7,6 respectievelijk).
Naarmate LHBT-ers meer uit de kast zijn bij familie, op hun werk of school of in hun buurt,
voelen zij zich veiliger.
Alleenwonende respondenten voelen zich minder veilig (7,7) dan respondenten die met iemand
samen wonen (8,0).
Inwoners van Nieuw-West (7,4) voelen zich minder veilig in het algemeen én minder veilig in hun
stadsdeel (6,7) dan Amsterdammers die in andere stadsdelen wonen. Zij verwachten gemiddeld
ook in grotere mate dat ze in onveilige situaties terecht gaan komen omdat ze LHBT-er zijn.
Ruim 200 (N=201) respondenten in totaal 476 onveilige situaties te hebben meegemaakt.
Het vaakst gaven respondenten aan dat er over hen geroddeld werd (N=135), dat zij
uitgescholden werden (N=115), of dat zij een vijandige sfeer ervoeren (N=69).
Eventueel aanwezige omstanders doen volgens de meeste respondenten niets bij een onveilige
situatie, of zij negeerden de onveilige situatie zelfs.
De meeste respondenten geven aan verbaal te reageren als zij een onveilige situatie meemaken
(N=100). Ongeveer evenveel respondenten geven aan met een vriend of vriendin over de
onveilige situatie gepraat te hebben (N=98).
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AmsterdamPinkPanel
Methodologische verantwoording
Het Amsterdam PinkPanel (APP) is een samenwerking tussen de Universiteit van Amsterdam en
het COC Amsterdam. Het telt ruim 1400 leden die regelmatig gevraagd worden om deel te nemen
aan onderzoek over verschillende onderwerpen. De leden van het APP zijn relatief hoog opgeleid,
hebben relatief hoge inkomens en zijn relatief vaak van Nederlandse afkomst.
De resultaten die in dit onderzoeksrapport gepresenteerd zijn, zijn afkomstig uit het
buurtveiligheidsonderzoek, dat in het voorjaar van 2014 uitgevoerd is (N=476 ). Om het algemene
veiligheidsgevoel te meten is de volgende vraag gesteld: ‘In het algemeen, hoe veilig voelt u zich
als LHBTI-er in uw leefomgeving?’ (schaal van 0 tot 10). Om te meten in welke mate leden van het
APP verwachten in een onveilige situatie terecht te komen, is gevraagd: ‘In het algemeen, hoe
waarschijnlijk acht u het dat u in onveilige situaties terecht gaat komen omdat u LHBTI bent, in de
komende 12 maanden?’ (schaal van 0 tot 10). Verder is hen gevraagd hoe veilig zij zich voelen op
een aantal plekken, of zij een onveilige situatie hebben meegemaakt en hoe ze daarop
gereageerd hebben.
Om verschillen tussen groepen te toetsen is gebruik gemaakt van lineaire regressieanalyse en
onafhankelijke t-toetsen. Er is gekeken of correctie voor demografische kenmerken, geaardheid,
uit de kast zijn en stadsdeel de onderzochte relaties beïnvloedde. Dit was nauwelijks het geval. De
getoonde waarden zijn niet gecorrigeerd.

Vragen en contact
Heeft u naar aanleiding van deze factsheet en onderzoeksrapportage vragen of opmerkingen?
Dan kunt u contact opnemen met COC Amsterdam/AmsterdamPinkPanel
(amsterdampinkpanel@uva.nl of amsterdampinkpanel@cocamsterdam.nl). Wilt u meer weten
over Roze in Blauw of het Meldpunt Discriminatie? Bezoekt u dan eens:
 https://www.politie.nl/mijn-buurt/lokale-initiatieven/05---amsterdam/roze-in-blauw.html
 http://www.mdra.nl/
Deze rapportage gebruiken
Wilt u (onderdelen van ) deze rapportage gebruiken of overnemen? Dat mag! We vragen u dan
wel dit rapport te noemen:
COC Amsterdam en UvA (2017) De resultaten van het buurtveiligheidsonderzoek van het
AmsterdamPinkPanel 2014
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