
AmsterdamPinkPanel 

 

Resultaten veiligheidslijn Symposium Veiligheid 
 

Samenvatting 
Tijdens het symposium over veiligheid op 29 juli 2016 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, 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.  

 
Inleiding: veiligheidslijn op symposium AmsterdamPinkPanel 
Tijdens het symposium over veiligheid op 29 juli 2016 (georganiseerd tijdens de EuroPride door het 
team van het AmsterdamPinkPanel) is aan de aanwezigen gevraagd op een veiligheidslijn aan te 
geven hoe veilig zij zich voelen. Het ene uiterste van de lijn staat voor ‘ik voel mij helemaal veilig’ en 
het andere uiterste van de lijn staat voor ik ‘ik voel mij helemaal niet veilig’. Aan de deelnemers is 
gevraagd op het papier dat zij ophangen aan de veiligheidslijn op te schrijven wat hun ervaring is met 
veiligheid: waarom voelt iemand zich in een bepaalde mate veilig, heeft iemand iets positiefs en/of 
negatiefs meegemaakt en wat is daarop van invloed geweest.  
 
Totaal zijn er vijfentwintig reacties geplaatst op de veiligheidslijn. Twee daarvan konden niet worden 
meegenomen in deze analyse. Eén persoon heeft op het formulier aangegeven dat zijn of haar 
verhaal niet gebruikt mag worden voor onderzoek en communicatie. En één persoon heeft niets 
aangeven op het formulier over of zijn of haar verhaal gebruikt mag worden voor onderzoek en 
communicatie. 
 
Methode om de veiligheidslijn te analyseren 
Naar aanleiding van de reacties hebben we categorieën van mate van veiligheid gemaakt. Dit hebben 
we gebaseerd op de gevoelens en ervaringen die per reactie zijn beschreven. Uit een eerste indeling 
kwamen vijf categorieën van helemaal veilig tot en met helemaal onveilig met daartussen drie 
middencategorieën die op nuance van elkaar verschilden. We hebben deze indeling nog eens 
bekeken en hebben de middelste drie categorieën samengevoegd. Hierdoor hielden we drie 
categorieën over die bestaan uit helemaal veilig, helemaal onveilig en een veiligheidsgevoel dat 
daartussenin zit.  
 
Resultaten: veel bezoekers voelen zich redelijk veilig, maar passen wel hun gedrag aan 
Onder de categorie helemaal veilig vallen acht reacties. Van degenen die beschrijven zich helemaal 
veilig te voelen geven twee personen aan wel iets te hebben meegemaakt: er zijn een keer eieren 
gegooid en er is iemand bedreigd, één persoon geeft aan alert te zijn en drie personen geven aan 
niets te hebben meegemaakt. Hierover wordt geschreven: ‘Ik voel mij helemaal veilig. Puur omdat ik 
persoonlijk nooit een situatie heb meegemaakt.‘ 
  
De middencategorie bestaat uit twaalf reacties. Vier personen geven aan zich over het algemeen 
veilig te voelen, maar zich niet veilig te voelen bij groepjes jongeren. Deze groepjes worden 
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gemeden, er wordt voorzichtig gedaan en de straat wordt overgestoken. In deze categorie wordt vier 
keer geschreven dat stellen niet hand in hand lopen. Hierover schrijft iemand bijvoorbeeld: ‘Ik voel 
mij relatief veilig, maar ik loop nooit hand in hand op straat met mijn vriendin.’ Twee keer zeggen 
mensen dat ze zich kwetsbaar voelen en ook twee keer wordt aangeven dat je altijd moet opletten. 
‘Ik kijk op straat altijd om me heen hoe de situatie is en hoe ik die inschat.’ Er wordt één keer 
aangehaald dat de affectie voor de partner niet op straat wordt getoond. Eén persoon in deze 
categorie geeft aan te zijn uitgescholden, bespuugd en bedreigd, maar dat dat incidenten zijn en zich 
bijna helemaal veilig voelt. Een andere persoon geeft aan niet echt last te hebben, maar zich wel een 
buitenbeentje voelt in de flat als homoseksueel. Dezelfde persoon beschrijft ook uitgescholden te 
zijn en daarom niet meer naar het park durft om te sporten en te zonnen in een zwembroek. 
 
Onder de categorie helemaal onveilig vallen drie reacties. Eén persoon schrijft te zijn uitgescholden, 
te zijn bedreigd met een mes en geen homogedrag te vertonen. Deze persoon schrijft: ‘Ik voel mij 
redelijk veilig in het centrum van Amsterdam binnen de ring van de Singel. Daarbuiten niet. ’ Dezelfde 
persoon schrijft ook: ‘Ik ben op mijn hoede omdat ik éénmaal met een mes bedreigd ben.’ Een ander 
persoon is beroofd, geïntimideerd, uitgescholden, bedreigd met een pistool en met een mes en de 
deur en de lift zijn beklad. De derde persoon geeft aan vier keer aangifte gedaan te hebben na 
mishandeling, geroyeerd te zijn uit de huurdersvereniging en zich onveilig te voelen in het 
trappenhuis van het wooncomplex. 
 
Conclusie 
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 echter 
wel aan bepaalde 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Vragen en contact 
Heeft u naar aanleiding van beschrijving vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met 
COC Amsterdam/APP (amsterdampinkpanel@uva.nl of amsterdampinkpanel@cocamsterdam.nl). 
Ben u geïnteresseerd in de factsheet over het buurtveiligheidsonderzoek 2016 van het 
AmsterdamPinkPanel, kijk dan op http://app.uva.nl/afgeronde-onderzoeken/onderzoeken.html  
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