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Voorwoord 
Als oriëntatie voor een onderwerp voor mijn onderzoek heb ik eerst op internet gezocht naar 

nieuwsberichten omtrent Art.1 Midden Nederland en heb ik in de nieuwsrubriek van de 

website gekeken. De nieuwsberichten gingen over van alles en nog wat. Immers kan je op 

alle terreinen binnen de samenleving te maken krijgen met discriminatie. Dus daar werd ik 

niet veel wijzer van maar ik kon wel ideeën opdoen voor onderwerpen die mij interessant 

leken. Vervolgens heb ik op een andere pagina van de website onze jaarrapportages 

gevonden en doorgenomen. In die jaarrapportages kwam ik de registratiecijfers tegen van de 

meldingen die dat jaar gedaan zijn. Bij Art.1 Midden Nederland krijgen we wekelijks 

meldingen binnen van discriminatie. Aan de hand van die cijfers en verslagen blijkt dat de 

meeste discriminatiemeldingen die bij ons binnenkomen op basis van ras of seksuele 

gerichtheid zijn.1 In 2013 was er een opvallende stijging van het aantal 

discriminatiemeldingen op grond van seksuele gerichtheid. Ten opzichte van de voorgaande 

jaren is het aantal meldingen op grond van seksuele gerichtheid procentueel verdubbeld 

naar 10% van het totaal aantal meldingen. Dit komt vermoedelijk door een betere 

samenwerking tussen Art.1 MN en belangenorganisaties van de gemeenschap van 

lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT-gemeenschap).2  

Het bijzondere aan de LHBT-gemeenschap is dat er wel meldingen gedaan worden van 

discriminatie maar dat niet heel vaak blijkt te gebeuren in verhouding tot de daadwerkelijke 

gevallen. Ik wilde graag onderzoek doen naar het aantal discriminatiegevallen van 

homoseksuelen en hun beleving daarvan. Maar naar wat onderzoek te hebben gedaan op 

internet en via onze eigen databank kwam ik erachter dat er al heel veel onderzoek is 

gedaan naar de doelgroep homoseksuelen. Ik heb gekeken naar de onderwerpen van de 

onderzoeken en ben tot de conclusie gekomen dat ik niet veel nieuwe aanvullende 

informatie/resultaten kan bieden op basis van mijn eigen onderzoek. Toen ben ik verder 

gaan kijken binnen dit onderwerp en kwam ik erachter dat transgenders ook vaak met 

discriminatie te maken hebben.3 Ik heb op internet en binnen onze organisatie gezocht naar 

onderzoeken over transgenders en heb er een paar gevonden. Door het geringe aantal 

onderzoeken kan ik mijns inziens prima een aanvulling geven over de situatie van 

transgenders in het kader van discriminatie. Ook ben ik erg nieuwsgierig naar de 

transgendergroep. Je merkt via de media en tv programma’s dat er steeds meer aandacht 

komt voor deze groep, maar er is nog niet helemaal duidelijk hoe deze groep in elkaar zit en 

waar ze behoefte aan hebben. 

                                                           
1 Jaarcijfers 2013  
2 Verkort jaarverslag 2013  
3 Homo/transfobie dagelijkse praktijk Europa  
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Samenvatting 
In dit onderzoek is onderzocht wie transgenders zijn, in hoeverre zij discriminatie ervaren in 

de openbare ruimte, in hoeverre ze die ervaringen melden en wat antidiscriminatiebureau 

Art.1 MN voor ze kan betekenen. Er is onderzoek gedaan middels literatuurstudie en 

enquêtes. Voor de literatuurstudie heb ik de twee enige onderzoeken genomen die de 

omvang en de situatie van transgenders in kaart hebben geprobeerd te brengen. Deze 

onderzoeken zijn door Rutgers WPF en het SCP gepubliceerd in 2012. 26 enquêtes zijn 

volledig ingevuld door transgenders in de provincie Utrecht. De uitkomsten van de enquêtes 

komen grotendeels overeen met die van de literatuurstudie. Alleen zijn deze uitkomsten niet 

geheel representatief gezien het geringe aantal. Verder is niet precies bekend hoe groot de 

doelgroep is in de provincie Utrecht en is de doelgroep slecht te bereiken. 

Omvang doelgroep          

Transgender is een koepelterm voor mensen waarbij het geboortegeslacht en de 

genderidentiteit en/of genderexpressie niet overeenkomen. Daarbij heb je drie 

hoofdcategorieën binnen de transgender parapluterm. Men kan onder de term travestiet, 

transseksueel of transgender/transgenderist vallen. Verder heb je verschillende termen die 

de overeenkomst van het geslacht en de genderidentiteit van transgenders en hun visie 

daarover omschrijven. Je kan een ambivalente genderidentiteit of een incongruente 

genderidentiteit hebben. Verder kan men ontevreden zijn over het geboortegeslacht/lichaam. 

Deze gevoelens worden ook wel omschreven als genderdysfore gevoelens. Al deze termen 

geven een grove indeling weer van de verschillende vormen binnen de transgender 

parapluterm.   

In 2011 is er een onderzoek door Rutgers WPF in het tijdschrift Seksuele Gezondheid in 

Nederland uitgezet met vragen over de omvang van en attitude tegenover transgenders. Uit 

het onderzoek bleek dat samengenomen 5% van de Nederlandse bevolking onder de term 

transgender valt. Verder is er onderzoek gedaan over de attitude van de bevolking tegenover 

transgenders. Uit de resultaten blijkt dat 20% van de Nederlanders negatief tegenover 

mensen met een ambivalente genderidentiteit staan. Iets minder dan 10% van de 

Nederlanders wil geen contact hebben met transgenders in hun directe sociale kring. Verder 

steunt 60% van de Nederlanders het ondergaan van een geslachtsaanpassende operatie 

voor transgenders waarbij 40% van die groep vindt dat transgenders die operatie zelf 

moeten betalen. Uit het onderzoek ‘Worden wie je bent’ van het SCP blijkt dat in 30% van de 

gevallen de ouders en broers en zussen positief reageerden tegenover de betreffende 

transgender. Meer dan 60% van de partners en (beste) vriend(in)en en 40% van de collega’s 

stonden positief tegenover het trans-zijn van de betreffende persoon. Bij klanten, patiënten, 

leerlingen en buren waren maar rond de 25% positief. Uit deze cijfers valt op te maken dat 
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hoe verder men weg staat van de transgender, hoe positiever de attitude is. Maar als de 

transgender zich in de naaste omgeving bevindt, is de attitude veel minder positief. Dit kan te 

maken hebben met de onbekendheid rondom het begrip transgender in de Nederlandse 

samenleving en de verwarring met homoseksualiteit. 

Discriminatie ervaringen             

Het veiligheidsgevoel en de discriminatie-ervaringen in de openbare ruimte van transgenders 

zijn met elkaar verbonden. Uit de enquêtes komt naar voren dat de veiligheidsgevoelens bij 

transgenders het meest worden beïnvloed door persoonlijke ervaringen, ervaringen van 

kennissen en vrienden en berichten in de media. Uit het onderzoek van het SCP blijkt dat 

63% van de respondenten zich nooit onveilig heeft gevoeld in de eigen buurt. De enquêtes 

zitten er iets onder met 42%. 4% voelde zich vaak wel onveilig. Uit de enquêtes bleek dat 

niemand zich nooit veilig heeft gevoeld. Als de vraag wordt gesteld hoe veilig men zich voelt 

tijdens het uitgaan is er een kleine daling te zien in het SCP onderzoek. Hierbij voelt 53% 

zich nooit onveilig en 6% voelt zich vaak onveilig. Uit de enquêtes blijkt dat 15% van de 

respondenten zich altijd veilig voelt in openbare gelegenheden. In het SCP onderzoek is er 

ook een onderscheid gemaakt tussen transgenders die wel en niet in transitie zijn. Daarbij 

valt op dat de transgenders die bezig zijn met hun transitie zich minder veilig voelen dan de 

andere groep transgenders. 

Verder is er onderzoek gedaan naar de negatieve ervaringen die transgenders hebben 

meegemaakt vanwege hun transgender identiteit. 60% van de respondenten uit het 

onderzoek van het SCP geven aan ooit een negatieve reactie te hebben gehad over hun 

transgender identiteit. Verder blijkt dat in 2011 42% een of meerdere keren een negatieve 

reactie heeft gehad. Daarvan heeft de helft het een enkele keer meegemaakt en de andere 

helft een paar keer per jaar of vaker meegemaakt. Uit de enquêtes blijkt dat 37% van de 

respondenten in 2014 een negatieve ervaring heeft meegemaakt. Daarvan heeft 22% 

eenmaal en 15% meerdere malen een incident gehad.   

Er is ook bij de negatieve reacties nader onderzoek gedaan op het terrein van de openbare 

ruimte. Daaruit blijkt dat in 2011 40% van de transgenders een negatieve ervaring hebben 

meegemaakt in de openbare ruimte. In de enquêtes is hier nader op ingegaan en er blijkt dat 

men de meeste incidenten meemaakt in de eigen buurt en in de stad. Als we naar de soort 

incidenten kijken dan gaat het voornamelijk om afkeurende blikken en flauwe grappen. 12% 

werd uitgescholden, 5% geeft aan te zijn bedreigd of seksueel lastiggevallen en 2% werd 

aangevallen. In de meeste gevallen was de veroorzaker een onbekende, daarna volgen 

kinderen/jongeren uit de buurt.  
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Melding doen               

Het SCP heeft in haar onderzoek geconstateerd dat 87% van de transgenders die een 

negatieve ervaring mee hebben gemaakt, er geen melding van hebben gedaan. Er blijkt dus 

een zeer lage meldingsbereidheid te zijn onder de transgenders. De meningen over het doen 

van meldingen en de redenen om het niet te doen lopen uiteen. Er blijkt niet echt één 

specifieke reden te zijn waarom men geen actie onderneemt tegen hun negatieve 

ervaringen. De redenen om geen melding te doen zijn: het voorval valt niet te bewijzen, geen 

aandacht aan willen besteden teveel tijd en moeite vinden kosten, vinden dat er niets met de 

melding gedaan wordt, het voorval niet belangrijk genoeg vinden om te melden, niet weten 

waar het voorval kan worden gemeld en bang zijn voor eventuele negatieve gevolgen.  

Dienstverlening Art.1 MN               

Uit de enquêtes blijkt dat de helft van de transgenders bekend was met het 

antidiscriminatiebureau Art.1 MN. Maar 4% geeft aan behoefte te hebben aan 

ondersteunende dienstverlening van Art.1 MN. Er bestaat een lage meldingsbereidheid 

onder de doelgroep met de nodige redenen, zoals het teveel tijd en moeite vinden kosten om 

een melding te doen. Wat verder ook een reden kan zijn voor de zeer lage behoefte aan de 

dienstverlening van Art.1 MN is dat men Art.1 MN en haar dienstverlening niet kent. Als we 

nader ingaan op de vraag wat Art.1 MN kan betekenen voor de transgenders komen er 

uiteenlopende suggesties uit. De meeste transgenders geven aan dat ze willen dat Art.1 MN 

meldingen registreert om de discriminatie van transgenders inzichtelijk te maken. Verder is 

er behoefte dat Art.1 MN de meldingen oppakt en behandeld en aan advies over hoe 

transgenders in het vervolg moeten handelen in soortgelijke situaties. Wat opvalt is dat Art.1 

MN zich al bezighoudt met het uitvoeren van deze behoeften. 

Conclusie en aanbevelingen              

Als algeheel antwoord kan ik geven dat transgenders het meest behoefte hebben aan de 

registratie en behandeling van hun melding bij Art.1 MN en een stukje empowerment nodig 

hebben om ze in toekomstige situaties weerbaarder te maken aangezien ze relatief veel 

negatieve ervaringen en discriminatie meemaken in de openbare ruimte. Ook is de 

ondersteuning en begeleiding bij het doen van aangiftes van belang aangezien de incidenten 

vallen binnen het Wetboek van Strafrecht. Verder worden er aanbevelingen gedaan voor 

Art.1 MN in het kader van naambekendheid vergroten en maatschappelijke betrokkenheid. 
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Inleiding 

 

Probleemomschrijving  
Ik heb een gesprek gehad met mijn stagebegeleider Michel Aben en Sophie Schers 

(beleidsmedewerker bij Transgender Netwerk Nederland (TNN)). Uit de gesprekken is 

gebleken dat het zeer gewenst is dat ik een onderzoek houd over transgenders. Vanuit Art.1 

MN gezien is het waardevol omdat de organisatie niet veel weet over de discriminatie 

ervaringen van de transgendergroep en hun behoefte aan specifieke dienstverlening.4 Dit 

heeft als gevolg dat Art.1 MN de discriminatie van transgenders niet kan terugdringen. 

Verder kan Art.1 MN er niet voor zorgen dat transgenders een betere plek in de samenleving 

krijgen, omdat zij niet weet welke problemen van de transgenders moeten worden 

aangepakt. Het terugdringen van discriminatie binnen onze samenleving is het doel van deze 

organisatie.5 Vanuit TNN is er de behoefte dat er onderzoek gedaan wordt naar discriminatie 

van transgenders in de openbare ruimte. Onder de openbare ruimte wordt de ruimte 

verstaan die voor iedereen toegankelijk is. Voorbeelden hiervan zijn straten, pleinen en vrij 

toegankelijke overheidsgebouwen.6 Ook is het niet bekend voor TNN waarom de 

transgendergroep weinig meldingen doet en waar de doelgroep behoefte aan heeft. De 

doelgroep schijnt sociaal geïsoleerd te zijn van de samenleving.7 Ook accepteren ze de 

discriminatie al gauw omdat ze het zien als iets wat bij hun leven hoort en omdat ze een 

slecht zelfbeeld hebben. De persoonlijke onzekerheden over o.a. de eigen identiteit speelt 

hier een grote rol.8  

Doelstelling 
Met dit onderzoek wil ik meer inzicht krijgen in de situatie van de transgendergroep. 

Specifiek bedoel ik daarmee de mate van discriminatie die de groep ervaart in de openbare 

ruimte. Verder wil ik inzichtelijk maken aan welk soort dienstverlening er behoefte is vanuit 

de doelgroep en wat de meldingsbereidheid van de doelgroep is. Daarmee zorg ik ervoor dat 

ik bij de levering van de resultaten een zo compleet mogelijk beeld aan Art.1 MN verschaf. 

Art.1 MN heeft dus iets aan dit onderzoek omdat zij de discriminatiegevallen in de provincie 

Utrecht behandelt en geen duidelijk beeld heeft over de situatie van de transgendergroep. 

Als dit beter inzichtelijk kan worden gemaakt dan kan Art.1 MN beter hulp verlenen aan 

transgenders. Dit komt doordat er dan bij Art.1 MN bekend is welke problemen er spelen, 

wat de oorzaak daarvan is en welke oplossingen gewenst zijn. Zo wordt het doel van Art.1 

                                                           
4 Michel Aben 
5 Missie en visie 
6 Van Dale woordenboek 
7 Homo/transfobie dagelijkse praktijk Europa 
8 Sophie Schers 
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MN ook meer verwezenlijkt. Door de resultaten uit dit onderzoek weer te geven in dit rapport 

laat ik overzichtelijk zien welke informatie ik heb gevonden over transgenders en waar ze 

behoefte aan hebben. Zo kan Art.1 MN makkelijk inzien waar transgenders behoefte aan 

hebben en hoe ze daar op in kan spelen. 

Hoofd- en deelvragen 
Naar aanleiding van mijn probleemomschrijving heb ik hoofd- en deelvragen opgesteld die 

mijn onderzoek concreet maken. Gezien het uitgebreide onderwerp wat in de 

probleemomschrijving is omschreven ben ik tot de volgende hoofdvraag gekomen: ‘Welke 

dienstverlening van Art.1 MN is volgens de transgenders uit de provincie Utrecht gewenst als 

zij discriminatie ervaren in de openbare ruimte?’  

Met deze hoofdvraag baken ik mijn onderwerp goed genoeg af door het onderzoeksgebied 

te benoemen (provincie Utrecht). Verder benoem ik de te onderzoeken doelgroep 

(transgenders). Ook baken ik mijn probleem af door het discriminatieonderzoek te beperken 

tot de openbare ruimte. Daarmee voorkom ik dat ik niet alle terreinen waarin discriminatie 

kan voorkomen moet onderzoeken. Door mijn onderzoek te beperken tot dit gebied zorg ik 

ervoor dat het onderwerp concreet is. Daardoor is het onderzoek uitvoerbaar en uit te voeren 

binnen de gestelde termijn.  

Om de hoofdvraag makkelijker te kunnen beantwoorden heb ik deelvragen gemaakt die op 

specifieke onderdelen daarvan ingaan:  

- Wie zijn transgenders en hoe ziet hun plaats in de samenleving eruit? 

- In hoeverre ervaren transgenders discriminatie in de openbare ruimte en met wat 

voor soort discriminatie hebben zij te maken? 

- Wat doen transgenders als zij discriminatie ervaren in de openbare ruimte? 

- Wat kan Art.1 MN betekenen voor transgenders in het kader van discriminatie in de 

openbare ruimte? 

Met deze deelvragen maak ik een zo helder mogelijk beeld van wat ik concreet wil gaan 

onderzoeken. Met mijn deelvragen wil ik ook een volledig beeld geven van het probleem dat 

ik ga onderzoeken. Ik begin met een introductie over de te onderzoeken doelgroep. 

Vervolgens ga ik de discriminatie die ze ervaren onderzoeken. Daarna ga ik de 

meldingsbereidheid van de doelgroep onderzoeken. Als laatste ga ik onderzoeken aan welk 

soort dienstverlening er behoefte is vanuit de doelgroep. Door deze elementen te 

onderzoeken zorg ik voor een zo volledig mogelijk beeld van de doelgroep. Dit bewerkstellig 

ik door van het begin tot het einde te werken. Ik begin dus bij de beeldvorming van de 

doelgroep en eindig bij de behoefte aan dienstverlening van de doelgroep. 
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Ik ga nu nog twee begrippen nader toelichten om helder te krijgen wat ik wil gaan 

onderzoeken. Ten eerste wil ik ‘dienstverlening van Art.1 MN’ die in de hoofdvraag staat 

toelichten. Het bestaansrecht van Art.1 MN is voortgekomen uit de Wet Gemeentelijke 

Antidiscriminatievoorzieningen. Daarbij is ook wettelijk bepaald waar het dienstaanbod van 

de antidiscriminatiebureaus uit moet bestaan. Het dienstenaanbod van Art.1 MN bestaat uit 

de volgende onderdelen: voorlichting en toegankelijkheid, intake en doorverwijzing, 

klachtenbehandeling, evaluatie en nazorg en signalering onderzoek en monitoring.9 Ten 

tweede wil ik het ‘soort discriminatie’ uit de tweede deelvraag toelichten. Gezien het feit dat 

mijn onderzoek zich afspeelt in de openbare ruimte is niet alle wet- en regelgeving waar Art.1 

MN mee werkt van toepassing. Meer toelichting over de precieze wetten en artikelen staat 

verderop in het hoofdstuk ‘Relevante wet- en regelgeving Art.1 MN’. Om dit begrip nu 

voldoende te kunnen toelichten zeg ik alvast dat in dit onderzoek niet wordt gekeken naar de 

Gelijkebehandelingswetgeving maar naar bepaalde artikelen van het Wetboek van 

Strafrecht. Er wordt gericht gekeken naar de misdrijven die voorkomen in de openbare 

ruimte en in welke mate ze een discriminerend aspect/motief hebben. 

Onderzoeksmethode 
Mijn onderzoek wil ik in het kader van de visie van de transgenders uitvoeren. Dit wil ik doen 

door bronnenonderzoek te verrichten en enquêtes te verspreiden onder de doelgroep. De 

bronnen die ik voor het bronnenonderzoek heb gebruikt zijn voornamelijk het onderzoek van 

het SCP “Worden wie je bent” uit 2012 en het onderzoek van Rutgers WPF “Transgenders in 

Nederland: prevalentie en attitude” uit 2012. Deze twee zijn de grootste en enige 

onderzoeken die binnen Nederland zijn verricht om te proberen de transgendergroep zelf en 

hun plaats binnen de samenleving te omschrijven. Voor het onderzoek van het SCP is er ook 

een vooronderzoek uitgevoerd door Rutgers WPF genaamd “Vrijheid en zichtbaarheid”. Daar 

heb ik nog aanvullende informatie uitgehaald. Verder heb ik cijfers van meldingen bij Art.1 

MN en TNN gebruikt om het geheel completer te maken. Daarnaast heb ik voor een 

enquêteonderzoek gekozen omdat dat de beste informatie geeft voor mijn onderzoek. Ik heb 

minstens 26 enquêtes ingevuld terug gekregen. Dit ziet eruit alsof het niet representatief is 

vanwege het kleine aantal. Dit kleine aantal komt doordat de transgendergroep nog niet 

helder in kaart is gebracht, de doelgroep moeilijk te bereiken is of men zich niet schaart 

onder de term transgender. Hierover in deelvraag 1 meer toelichting. Deskundigen uit het 

werkveld, zoals medewerkers van Art.1 MN en TNN, gaven ook aan dat 26 een groot aantal 

is. Ik wil met mijn onderzoek in kaart brengen in hoeverre transgenders discriminatie in de 

openbare ruimte ervaren. Voor zo’n onderzoek is het beter om het resultaat te onderbouwen 

met een kwantitatief onderzoek dan met een kwalitatief onderzoek. Met een kwantitatief 

                                                           
9 Art.1 MN Dienstenaanbod WGA 
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onderzoek probeer je zoveel mogelijk mensen te bereiken met je vragen en heb je een 

relatief groot aantal antwoorden. Daarmee kan je objectiever een algemeen beeld schetsen 

van de situatie/mening van een specifieke groep. Met een kwalitatief onderzoek (interviews) 

kan je dat niet bereiken. Interviews kosten in dat opzicht teveel tijd en energie. Daarnaast ga 

je bij een kwalitatief onderzoek juist de diepte van het onderwerp verkennen terwijl een 

situatieschets niet heel veel verdiepende resultaten nodig heeft.10 Voor de uitvoering van het 

kwantitatieve onderzoek wil ik contact opnemen met contactpersonen van 

transgenderorganisaties en dan met hun afstemmen of de doelgroep openstaat voor een 

discriminatieonderzoek. De organisaties waarmee ik contact op kan nemen zijn: 

Transgender Netwerk Nederland, Transvisie, Stichting Transman en Movisie. Uiteindelijk heb 

ik in samenwerking met TNN en lokale transgendercontactpersonen de enquête kunnen 

verspreiden onder de doelgroep. Naast het kwantitatieve onderzoek ben ik ook een keer 

naar een bijeenkomst voor transgenders in Nieuwegein gegaan. Daar heb ik gesprekken 

gevoerd met een paar transvrouwen en heb ik een inkijk gehad in hun leefsituatie en 

ervaringen met discriminatie. Ik heb expres geen interviewvragen voorbereid omdat ik het 

gesprek zo natuurlijk mogelijk wilde laten verlopen en ik niet van tevoren wist in hoeverre 

men bereid was om over hun situatie te praten. Daarmee zijn de ervaringen en informatie die 

ik met deze gesprekken heb opgedaan meer een extra aanvulling voor mijn onderzoek dan 

dat ze echt een onderdeel van het onderzoek zijn. 

Deelvraag 1: Wie zijn transgenders en hoe ziet hun plaats in de 

samenleving eruit? 
Transgender is een koepelterm voor mensen waarbij het geboortegeslacht en de 

genderidentiteit en/of genderexpressie niet overeenkomen. De genderidentiteit is de mate 

waarin iemand zich psychisch man en/of vrouw voelt. Genderexpressie is de uiterlijke 

vertoning van iemands genderidentiteit. Dit kan zichtbaar gemaakt worden via iemand zijn 

gedrag, kleding, haardracht en manier van spreken.11 Daarbij heb je drie hoofdcategorieën 

binnen de transgender parapluterm. Ten eerste kan men travestiet zijn. Bij deze mensen 

komt de genderidentiteit niet geheel overeen met het geboortegeslacht. Zij geven hun 

genderidentiteit een plek door middel van hun genderexpressie. Dit doen ze door zich te 

kleden/gedragen als iemand van het andere geslacht. Ten tweede kan men transseksueel 

zijn. Bij deze mensen komt de genderidentiteit niet overeen met hun geboortegeslacht. Ze 

zijn ontevreden over hun lichaam en willen middels geslachtsaanpassende operaties een 

lichaam van het andere geslacht krijgen. Ten derde kan men transgender/transgenderist zijn. 

Dit is een categorie voor iedereen die tussen de uiteinden in schommelen. Voorbeelden van 

                                                           
10 F. Plooij, blz. 95 en 96 
11 Woordenlijst 
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transgenders zijn iemand die zich meer vrouw dan man voelt, iemand die zich zowel man als 

vrouw voelt of iemand die zich noch man, noch vrouw voelt. Mensen die zich onder deze 

term scharen kunnen ontevreden zijn over hun lichaam maar hebben niet per se de wens om 

geslachtsaanpassende operaties te ondergaan.12  

Verder heb je verschillende termen die de overeenkomst van het geslacht en de 

genderidentiteit van transgenders en hun visie daarover omschrijven. Je kan een 

ambivalente genderidentiteit of een incongruente genderidentiteit hebben. Mensen met een 

ambivalente genderidentiteit voelen zich ongeveer evenveel het andere geslacht als het 

geboortegeslacht. Mensen met een incongruente genderidentiteit voelen zich meer het 

andere geslacht dan het geboortegeslacht. Verder kan men ontevreden zijn over het 

geboortegeslacht/lichaam. Deze gevoelens worden ook wel omschreven als genderdysfore 

gevoelens. Als deze gevoelens een grote rol spelen bij de genderidentiteit dan kan dat leiden 

tot een medische behandelwens. Indien men die behandelwens doorzet dan kan dat leiden 

tot geslachtsaanpassende ingrepen/operaties.13 14 Al deze termen geven een grove indeling 

weer van de verschillende vormen binnen de transgender parapluterm. Deze termen zijn 

meer bedoeld om een indruk te geven hoe men zich kan voelen en plaatsen binnen de 

samenleving. Ook worden deze termen gehanteerd om onderzoek naar deze doelgroep 

uitvoerbaar te maken. Iedereen kan zich anders voelen en zichzelf ook anders benoemen 

waardoor de termen wellicht geen aansluiting kunnen bieden voor die gevoelens. In dit 

onderzoek richt ik me op transgenders in de breedste zin oftewel de parapluterm. Daardoor 

zal ik in dit onderzoek geen gebruik maken van de termen transseksueel en travestiet maar 

de term transgender. 

Er zijn niet veel specifieke onderzoeken gedaan naar transgenders. Vaak wordt deze groep 

in een algemeen LHBT-onderzoek meegenomen maar dan wordt er niet evenveel aandacht 

aan besteed als aan homoseksuelen, lesbiennes en biseksuelen. Door deze trend ontbreekt 

er informatie over transgenders en is er geen goed zicht op de omvang van de groep en de 

houding van de Nederlandse bevolking jegens hen.15 Om toch een idee te kunnen krijgen 

over de omvang van de transgendergroep zijn er twee verschillende soorten onderzoeken 

gedaan naar de prevalentie van transgenders in Nederland.  

Het eerste onderzoek baseert zijn meting op het aantal meldingen van mensen met 

genderdysfore gevoelens en/of een geslachtsaanpassende operatie willen bij een 

hulpverlener. Hulpverleners zijn in dit geval het VUmc en de rechtbank. Zij kunnen helpen 

                                                           
12 Geerdinck M., blz. 11 
13 Cijfers 
14 Kuyper L., blz. 130 
15 Kuyper L., blz. 129 
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met de lichamelijke of juridische geslachtswijziging. Uit het aantal aanmeldingen bij het 

VUmc is er berekend dat 1:11.900 mannen en 1:30.400 vrouwen transseksueel zijn. Uit het 

aantal verzoeken tot geslachtwijzigingen die tussen 1995 en 2010 bij de rechtbank zijn 

ingediend blijkt dat er 900 transseksuelen in Nederland zijn.16 Volgens het CBS zou dat 

1:18.300 inwoners in Nederland zijn. Echter zijn deze cijfers niet geheel representatief omdat 

hier alleen de transgenders weergegeven worden die zich aanmelden bij een hulpverlener 

en een geslachtsverandering willen ondergaan.  

Het tweede onderzoek is een bevolkingsonderzoek van Seksuele Gezondheid in Nederland 

die in 2006 is uitgezet. Daarin zijn twee vragen verwerkt die gaan over de genderidentiteit. 

Aan de geënquêteerden werd gevraagd in hoeverre zij zich psychisch man en vrouw voelen. 

Uit de resultaten blijkt dat rond de 5% van de mannen én vrouwen zich evenveel of meer als 

het andere geslacht voelden dan het geboortegeslacht. Een half procent van de mannen en 

vrouwen voelden daadwerkelijk meer als het andere geslacht dan het geboortegeslacht. Bij 

deze percentages valt wel een kanttekening te maken. Er is niet gevraagd of men 

ontevreden was over het lichaam van het geboortegeslacht en of men het lichaam van het 

andere geslacht zou willen. Er is dus binnen deze ondervraagde groep niet duidelijke welke 

mensen met een genderidentiteit die anders is dan het geboortegeslacht ook genderdysfore 

gevoelens heeft.17  

In 2011 is er opnieuw een onderzoek van Seksuele Gezondheid in Nederland uitgezet met 

vragen over de omvang van en attitude tegenover transgenders. Dit werd gedaan om te 

controleren of de resultaten uit het onderzoek uit 2006 nog kloppen. Uit het onderzoek van 

2011 bleek dat 4,6% van de ondervraagde mannen en 3,2% van de ondervraagde vrouwen 

een ambivalente genderidentiteit hebben. 1,1% van de ondervraagde mannen en 0,8% van 

de ondervraagde vrouwen hebben een incongruente genderidentiteit. Als de percentages 

worden samengenomen kom je bij beide geslachten weer rond de 5% van de Nederlandse 

bevolking uit die onder de term transgender vallen.18 

Uit de enquêtes (zie bijlage 2) komen de volgende demografische gegevens naar voren. De 

meeste respondenten komen uit Utrecht (37%) en Amersfoort (13%). De leeftijd is zeer 

gevarieerd onder de doelgroep. Uit alle leeftijdscategorieën is er respons gekomen. De 

meeste respondenten zijn tussen de 31 en 45 jaar oud (35%). Ook zijn transgenders over 

het algemeen goed geschoold. Bijna 60% van de respondenten heeft HBO of universiteit 

afgerond. 

                                                           
16 Kuyper L., blz. 129-130 
17 Kuyper L., blz. 130 
18 Kuyper L., blz. 131-132 
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Nu er een beeld geschetst is over de omvang van de transgendergroep in Nederland gaan 

we in op de attitude van de Nederlandse bevolking jegens transgenders. In het onderzoek 

Seksuele Gezondheid in Nederland 2011 zijn er naast de vragen over de genderidentiteit 

van de geënquêteerde ook vragen gesteld over de attitude van de geënquêteerde tegenover 

transgenders. Uit de resultaten blijkt dat 20% van de Nederlanders negatief tegenover 

mensen met een ambivalente genderidentiteit staan. Zij willen graag duidelijkheid hebben 

over het geslacht van degene met wie ze te maken hebben. Iets minder dan 10% van de 

Nederlanders wil geen contact hebben met transgenders in hun directe sociale kring. Zij 

zouden de relatie met transgenders verbreken als ze te weten zouden komen over de 

genderidentiteit van de betreffende persoon. Als laatste steunt 60% van de Nederlanders het 

ondergaan van een geslachtsaanpassende operatie voor transgenders waarbij 40% van die 

groep vindt dat transgenders die operatie zelf moeten betalen.19 In het landelijke 

transgenderonderzoek ‘Worden wie je bent’ van het SCP, is er aan de geënquêteerde 

transgenders die voor hun trans-zijn zijn uitgekomen gevraagd over de reacties van de 

directe omgeving. Uit de vragen blijkt dat in 30% van de gevallen de ouders en broers en 

zussen positief reageerden. Meer dan 60% van de partners en (beste) vriend(in)en en 40% 

van de collega’s stonden positief tegenover het trans-zijn van de betreffende persoon. Bij 

klanten, patiënten, leerlingen en buren waren maar rond de 25% positief.20 Wat opvalt is dat 

de geënquêteerden uit het bevolkingsonderzoek van Seksuele Gezondheid in Nederland 

veel positiever tegenover transgenders staan dan de mensen uit de naaste omgeving van de 

transgenders uit het onderzoek van het SCP. Door deze twee onderzoeken met elkaar te 

vergelijken kan je de conclusie maken dat hoe verder men weg staat van de transgender, 

hoe positiever de attitude is. Maar als de transgender zich in de naaste omgeving bevindt, is 

de attitude veel minder positief. Dit kan te maken hebben met de onbekendheid rondom het 

begrip transgender in de Nederlandse samenleving en de verwarring met homoseksualiteit. 

Zelfs de geënquêteerde transgenders gaven aan lange tijd niet bekend te zijn met het begrip 

transgender waardoor ze pas op latere leeftijd ervoor hebben kunnen uitkomen.21 

Als conclusie kan ik stellen dat er nog veel onduidelijkheid bestaat rondom de 

transgendergemeenschap op alle terreinen. Ten eerste bestaan er al meningsverschillen 

over de exacte betekenis van transgender en voelt men zich niet altijd aangesproken door de 

termen die vaak gebruikt worden om een transgender te categoriseren. Vaak hebben 

transgenders hun eigen omschrijving voor hun identiteit. Verder zijn er relatief weinig 

onderzoeken gedaan naar transgenders waardoor de informatie over deze doelgroep gering 

                                                           
19 Kuyper L., blz. 132 
20 Keuzenkamp S., blz. 41-45 
21 Keuzenkamp S., blz. 7,10 en 95 
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is. De twee onderzoeken naar de omvang van de groep transgenders in de breedste zin 

geeft een indicatie dat 5% van de bevolking onder deze groep geschaard kan worden. Ook is 

er onderzoek gedaan naar de attitude jegens transgenders. Over het algemeen is men 

positiever naarmate de transgender verder weg staat van de betreffende persoon. Als de 

transgender zich in de naaste sociale kring bevindt dan heeft 30-40% van de betrokkenen 

een positieve attitude. De positie van transgenders is hierdoor niet sterk te noemen. Het SCP 

heeft ook in haar onderzoek een paar grote aanbevelingen gedaan om de positie van 

transgenders in de samenleving te versterken. 

Deelvraag 2: In hoeverre ervaren transgenders discriminatie in de 

openbare ruimte en met wat voor soort discriminatie hebben zij te 

maken? 
In dit onderzoek en de bijbehorende enquête heb ik me toegespitst op twee onderwerpen: 

het veiligheidsgevoel en de discriminatie-ervaringen in de openbare ruimte van 

transgenders. Het ene onderwerp heeft verbanden met het andere onderwerp. Want de 

ervaringen die iemand in de openbare ruimte meemaakt of de verhalen die men van anderen 

hoort kan het veiligheidsgevoel van de betreffende persoon beïnvloeden. En dat heeft weer 

invloed op de mate waarin degene zich vrij durft te bewegen en uiten in het openbaar. Uit de 

enquêtes komt naar voren dat de meeste veiligheidsgevoelens bij transgenders worden 

beïnvloed door persoonlijke ervaringen (46%). Verder hebben ervaringen van kennissen en 

vrienden (26%) en berichten in de media (23%) een invloed op de veiligheidsgevoelens. Uit 

het onderzoek van het SCP blijkt dat 63% van de respondenten zich nooit onveilig heeft 

gevoeld in de eigen buurt. De enquêtes zitten er iets onder met 42%. 4% voelde zich vaak 

wel onveilig. Uit de enquêtes bleek dat niemand zich nooit veilig heeft gevoeld. 22% geeft 

toe zich soms wel en soms niet veilig te voelen in de eigen buurt. Als de vraag wordt gesteld 

hoe veilig men zich voelt tijdens het uitgaan is er een kleine daling te zien in het SCP 

onderzoek. Hierbij voelt 53% zich nooit onveilig en 6% voelt zich vaak onveilig. Uit de 

enquêtes blijkt dat 15% van de respondenten zich altijd veilig voelt, 60% voelt zich meestal 

wel veilig en 3% voelt zich meestal niet veilig in openbare gelegenheden. In het SCP 

onderzoek is er ook een onderscheid gemaakt tussen transgenders die wel en niet in 

transitie zijn. Daarbij valt op dat de transgenders die bezig zijn met hun transitie zich minder 

veilig voelen dan de andere groep transgenders. De reden die hiervoor wordt aangevoerd is 

dat transgenders tijdens hun transitie opvallen doordat ze niet duidelijk meer in het hokje van 

man of vrouw kunnen worden geplaatst door anderen.22 Verder wordt aangevoerd dat de 

transgenders tijdens hun transitie erg in de war kunnen zijn. Ze kunnen tijdens de transitie 

                                                           
22 Keuzenkamp S., blz. 55-56 
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ineens gaan twijfelen of ze de goede keus hebben gemaakt en of ze wel de operatie willen 

ondergaan. Daardoor worden ze erg onzeker en stralen ze dat ook uit. Dit kan makkelijk 

gezien worden door anderen waardoor de transgenders kwetsbaar zijn voor negatieve 

reacties.23 Dat betekent niet dat transgenders zich gaan aanpassen aan de samenleving. Uit 

de enquêtes blijkt dat meer dan twee derde van de respondenten hun gedrag of uiterlijk niet 

heeft aangepast vanwege onveilige gevoelens. Verder geven de respondenten aan dat hun 

veiligheidsgevoelens niet toenemen als ze hun gedrag of uiterlijk aanpassen. 

Verder is er onderzoek gedaan naar de negatieve ervaringen die transgenders hebben 

meegemaakt vanwege hun transgender identiteit. 60% van de respondenten uit het 

onderzoek van het SCP geven aan ooit een negatieve reactie te hebben gehad over hun 

transgender identiteit. Wat opvalt is dat 40% nooit een negatieve reactie heeft gehad over 

hun transgender identiteit. Als er nader wordt ingegaan op de cijfers van de transgenders die 

wel negatieve ervaringen hebben meegemaakt, dan blijkt dat in 2011 42% een of meerdere 

keren een negatieve reactie heeft gehad. Daarvan heeft de helft het een enkele keer 

meegemaakt en de andere helft een paar keer per jaar of vaker meegemaakt. Uit de 

enquêtes blijkt dat 37% van de respondenten in 2014 een negatieve ervaring heeft 

meegemaakt. Daarvan heeft 22% eenmaal en 15% meerdere malen een incident gehad.  

Kedde en Van Berlo hebben in hun vooronderzoek “Vrijheid en zichtbaarheid” geconstateerd 

dat de transgenders die in transitie zijn vaker negatieve reacties hebben gehad over hun 

transgender identiteit, dan de transgenders die niet zijn begonnen aan hun transitie of het al 

hebben voltooid. Dit komt doordat transgenders die in transitie zijn meer kwetsbaar zijn door 

alle veranderingen die ze door moeten maken.24 Gelukkig bestaan er ook positieve verhalen 

over transgenders. Naar aanleiding van mijn bezoek aan de bijeenkomst van Transgender 

Utrecht in Nieuwegein heb ik ook een positieve kant van het verhaal gezien. Uit de 

gesprekken die ik met de transgenders daar had bleek dat ze nauwelijks met discriminatie of 

negatieve ervaringen hebben ondervonden. Dit kwam doordat ze heel open en transparant 

waren over hun identiteit en hun leven. Als er iemand was die hun een vraag stelde of een 

opmerking gaf dat uitnodigde voor meer informatie dan gingen ze daar hartelijk op in. Wat 

ook een van de transgenders tegen mij zei was dat als je zelf open bent over je identiteit en 

er niet heel geheimzinnig over doet, men er ook minder raar over doet. Het blijkt ook dat de 

houding en bejegening ten opzichte van transgenders voor een groot deel wordt beïnvloed 

door de onwetendheid en onbekendheid met transgenders. Door open te zijn over hun 

identiteit proberen ze dit positief te beïnvloeden.25 

                                                           
23 Kedde H. en Van Berlo W., blz. 17 
24 Keuzenkamp S., blz. 57-58 
25 Bijlage 3: gesprekken op Transgender Utrecht 
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Er is ook bij de negatieve reacties nader onderzoek gedaan op het terrein van de openbare 

ruimte. Daaruit blijkt dat in 2011 40% van de transgenders een negatieve ervaring hebben 

meegemaakt in de openbare ruimte. In de enquêtes is hier nader op ingegaan en er blijkt dat 

men de meeste incidenten meemaakt in de eigen buurt (31%) en in de stad (31%). Als we 

naar de soort incidenten kijken dan gaat het voornamelijk om afkeurende blikken (27%) en 

flauwe grappen (19%). 12% werd uitgescholden, 5% geeft aan te zijn bedreigd of seksueel 

lastiggevallen en 2% werd aangevallen. Uit de enquêtes blijkt een zekere overeenstemming. 

Bijna de helft geeft aan negatieve opmerkingen en beledigingen te hebben gekregen. 15% 

voelt zich ongelijk behandeld, 10% voelde zich bedreigd en van 5% zijn eigendommen 

beschadigd/vernield. Als je kijkt naar het juridische aspect van deze incidenten kom je 

terecht in het Wetboek van Strafrecht. De Algemene Wet Gelijke Behandeling (hierna 

AWGB) is hier niet van toepassing omdat de incidenten zich afspelen op het terrein van de 

openbare ruimte. Dit terrein is niet in de AWGB opgenomen waardoor het Wetboek van 

Strafrecht als enige wet van toepassing is. Als je kijkt naar de soort incidenten die de 

transgenders hebben meegemaakt kunnen we daar de volgende artikelen van het Wetboek 

van Strafrecht aan koppelen. Ten eerste artikel 266, dit gaat over de eenvoudige belediging. 

Ten tweede artikel 285, dit gaar over bedreiging. Ten derde artikel 300, dit gaat over 

mishandeling. En als laatste artikel 350, dit gaat over de beschadiging en vernieling van 

eigendommen. Op zichzelf hebben deze artikelen niets te maken met discriminatie. Echter 

kunnen deze ‘gewone’ delicten een discriminatoir aspect bevatten. Deze delicten worden ook 

wel commune delicten met een discriminatoir aspect genoemd. Uit de Aanwijzing 

discriminatie blijkt dat het discriminatoire aspect uit deze delicten een motief zijn voor het 

plegen van het delict. Verder heb ik in de enquêtes navraag gedaan over de veroorzakers 

van de incidenten. In de meeste gevallen was de veroorzaker een onbekende, daarna 

volgen kinderen/jongeren uit de buurt. Wat opvalt is dat niemand een incident heeft 

meegemaakt waarbij familie of vrienden de veroorzaker was. Uit de cijfers van het SCP blijkt 

wederom dat degene die in transitie zijn meer negatieve reacties meemaken dan degene die 

de transitie voltooid hebben.26 Dit wordt in het vooronderzoek bevestigd en ondersteund met 

voorbeelden. Het grootste deel van de respondenten heeft geen fysiek geweld meegemaakt. 

Intimidatie en verbaal geweld komen daarentegen wel vaak voor. Dit loopt uiteen van 

uitschelden en bespuugd worden tot het huis dat bekogeld wordt met stenen en etenswaren. 

Een voorbeeld wordt gegeven van een transvrouw die een eigen winkel heeft. Zij maakt 

regelmatig mee dat scholieren de winkel binnenkomen om ‘aapjes te kijken’. Zij voelt zich 

hierdoor onveilig en belachelijk gemaakt.27 Wat nog vermeld wordt door het SCP is dat de 

                                                           
26 Keuzenkamp S., blz. 58-59 
27 Kedde H. en Van Berlo W., blz. 10 
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helft van de transgenders aangeeft een enkele keer een negatieve reactie te hebben 

meegemaakt. 16% geeft aan dat dit maandelijks gebeurd en 5% maakt dit wekelijks mee.28 

Het ziet ernaar uit dat de negatieve ervaringen over het algemeen niet structureel van aard 

zijn.  

Hoe komt het dat transgenders relatief vaak te maken krijgen met discriminatie en sociale 

uitsluiting? Dit schijnt voornamelijk te komen door onwetendheid van de gemiddelde burger. 

Men weet vaak niet goed wat de term transgender inhoudt maar heeft wel een stellige 

mening klaar over transgenders. Daardoor maken ze verkeerde ‘risico-inschattingen’ en 

hebben ze niet door dat ze discrimineren. Wat vaak voorkomt is dat transgenders niet aan 

een baan kunnen komen omdat men bang is voor overmatige ziekte uitval van de 

transgender of zelf trauma’s mee kan maken door de problemen van de transgender. Ook is 

er sprake van schijnacceptatie. Men is begripvol voor transgenders totdat ze te dichtbij in de 

privésfeer komen. Daarover is in deelvraag 1 al nader uitleg gegeven. Verder ervaren 

transgenders ook problemen in de hulp- en dienstverlening. Hulpverleners schijnen te snel 

alle problemen van de transgender te koppelen aan zijn of haar transgenderachtergrond. 

Daardoor ontstaat een tunnelvisie bij de hulpverlener waardoor de problemen van de 

transgender die op dat moment van belang zijn niet worden besproken. Verder kunnen 

hulpverleners de transgenderachtergrond ook helemaal niet bespreken. Daardoor wordt een 

belangrijk deel van de persoon zelf uitgesloten en kunnen de spelende problemen door een 

andere reden niet goed worden aangepakt.29 

Als conclusie kan ik stellen dat het veiligheidsgevoel en de discriminatie ervaringen van 

transgenders met elkaar te maken hebben. Ongeveer de helft heeft zich nooit onveilig 

gevoeld in de eigen buurt en in openbare gelegenheden ligt het aantal wat lager. Dit komt 

redelijk overeen met het aantal respondenten dat een incident heeft meegemaakt. 40% heeft 

in 2011 een of meerdere keren een incident meegemaakt en 37% heeft dat in 2014 gehad. 

Daarvan heeft de helft eenmaal in dat jaar en de andere helft meerdere malen in dat jaar een 

incident meegemaakt. In minstens de helft van de gevallen is er sprake geweest van 

“lichtere” incidenten zoals afkeurende blikken, flauwe grappen en negatieve opmerkingen. 

Minstens 10% van de gevallen betrof uitschelden. In 5 tot 10% van de gevallen was er 

sprake van bedreiging. En in 5% van de gevallen was er sprake van vernieling van 

eigendommen of fysiek geweld. Dit kwam het meest vaak voor in de eigen buurt of in de stad 

en werd voornamelijk veroorzaakt door onbekenden en jongeren uit de buurt. Daarbij 

ervaren transgenders die bezig zijn met hun transitie meer incidenten en onveiligheid dan 

transgenders die niet zijn begonnen aan hun transitie of dat hebben afgerond. Dit komt 
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voornamelijk doordat transgenders tijdens hun transitie veel veranderingen in hun leven 

meemaken en daardoor onzeker en kwetsbaar zijn. Dit is te zien aan hun uiterlijk en hun 

gedrag. De discriminatie van transgenders ontstaat voornamelijk door onwetendheid en 

schijnacceptatie. Ook hulpverleners verkijken zich vaak op de situatie waarin transgenders 

zich bevinden waardoor niet de juiste hulp wordt geboden. 

Deelvraag 3: Wat doen transgenders als zij discriminatie ervaren in de 

openbare ruimte? 
In deze deelvraag ga ik in op de acties die transgenders ondernemen als zij een incident 

meegemaakt hebben. Hierbij gaat het vooral om het feit of transgenders een melding of 

aangifte van het incident doen bij een officiële instantie. Het SCP heeft in haar onderzoek 

geconstateerd dat 87% van de respondenten die een negatieve ervaring meemaakten, er 

geen melding van hebben gedaan. Dat geldt zowel voor de “lichtere” incidenten als 

afkeurende blikken en flauwe grappen als voor de ernstigere delicten als bedreiging en 

geweld. Van degene die wel een melding deden ging 6% naar de politie en 5% naar een 

antidiscriminatiebureau. 2% meldde zich bij Transgender Netwerk Nederland.30 Uit de 

enquêtes blijkt meer dan de helft van de respondenten geen melding heeft gemaakt van een 

negatieve ervaring die ze hebben meegemaakt. Degene die wel een melding hebben 

gemaakt hebben dat het vaakst gedaan bij vrienden en familie (27%). 2 maal (7%) is er naar 

de politie gegaan en 1 maal is er melding gedaan bij TNN. Aanvullend hierop heeft Art.1 MN 

in 2013 3 discriminatiemeldingen van transgenders gekregen waarvan er 0 in de openbare 

ruimte afspeelde. In 2014 kreeg Art.1 MN 6 meldingen van transgenders binnen waarvan 3 

er in de openbare ruimte afspeelde. 

Er blijkt dus een zeer lage meldingsbereidheid te zijn onder de transgenders. Maar waar 

komt dat door? In de enquête is daar nader op ingegaan. De meningen over het doen van 

meldingen en de redenen om het niet te doen lopen uiteen. Er blijkt niet echt één specifieke 

reden te zijn waarom men geen actie onderneemt tegen hun negatieve ervaringen. De 

meeste transgenders (12%) denken dat het niet helpt om melding te doen omdat het voorval 

niet te bewijzen valt. 9% van de respondenten wil er geen aandacht meer aanbesteden en 

vindt het teveel tijd en moeite kosten om een melding te doen. 7% van de respondenten 

vindt dat er niets met hun melding gedaan gaat worden, vindt het voorval niet belangrijk 

genoeg om te melden, wist niet waar ze het voorval konden melden en ervaren de incidenten 

dermate structureel dat ze niet alles kunnen melden. 5% is bang voor eventuele negatieve 

gevolgen.  

                                                           
30 Keuzenkamp S.,  blz. 65 
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Wat ik hieruit kan halen is dat er meerdere factoren een rol spelen bij transgenders die hun 

meldingsbereidheid laag houdt. Enerzijds speelt bij de transgender zelf het een en ander. Ze 

vinden de incidenten niet belangrijk genoeg om te melden en besteden er liever niet teveel 

aandacht aan. Verder weet men soms niet waar ze hun incident moeten melden en zijn 

sommigen bang voor negatieve gevolgen. Dit kan te maken hebben met het onzekerheids- 

en onveiligheidsgevoel van de transgenders. Ook kan het zo zijn dat ze niet goed 

geïnformeerd zijn over de mogelijkheden en de inhoud van het doen van een melding. Deze 

oorzaken zijn niet onderzocht waardoor dit een mogelijkheid blijft en geen feit. Anderzijds lijkt 

bij de officiële instanties het een en ander te blijven liggen. De bewijslast van een voorval 

wordt als zeer belangrijk ervaren en men vindt het doen van een melding teveel tijd en 

moeite kosten. Ook bestaat er een beeld dat er niets met de meldingen gedaan wordt 

waardoor er ook niets gemeld wordt.  

Deelvraag 4: Wat kan Art.1 MN betekenen voor transgenders in het 

kader van discriminatie in de openbare ruimte? 
Voordat we ingaan op de maatregelen die Art.1 MN kan ondernemen, beginnen we bij de 

naamsbekendheid en waardering van Art.1 MN door de transgenders. Uit de enquêtes blijkt 

dat de helft van de respondenten bekend was met het antidiscriminatiebureau Art.1 MN. 

Daarvan heeft 16% wel eens gebruik gemaakt van de dienstverlening van Art.1 MN. De 

ervaring van de dienstverlening werd als goed en matig beschouwd. Maar 4% geeft aan 

behoefte te hebben aan ondersteunende dienstverlening van Art.1 MN. Dit kan komen door 

de in deelvraag 3 genoemde feiten. Er bestaat een lage meldingsbereidheid onder de 

doelgroep met de nodige redenen, zoals het teveel tijd en moeite vinden kosten om een 

melding te doen. Het is begrijpelijk dat men geen behoefte heeft aan de dienstverlening van 

Art.1 MN als men “geen nut ziet” of “geen zin heeft” in het doen van een melding. Wat verder 

ook een reden kan zijn voor de zeer lage behoefte aan de dienstverlening van Art.1 MN is 

dat men Art.1 MN en haar dienstverlening niet kent. Zoals eerder gezegd is de helft van de 

respondenten bekend met Art.1 MN. Als we nader ingaan op de vraag wat Art.1 MN kan 

betekenen voor de transgenders komen er uiteenlopende suggesties uit. De meeste 

respondenten (28%) geven aan dat ze willen dat Art.1 MN meldingen registreert om de 

discriminatie van transgenders inzichtelijk te maken. Verder is er behoefte dat Art.1 MN de 

meldingen oppakt en behandeld (20%) en aan advies over hoe transgenders in het vervolg 

moeten handelen in soortgelijke situaties (18%).  

Wat opvalt is dat Art.1 MN zich al bezighoudt met het registreren van meldingen en het 

oppakken en behandelen daarvan indien de melder hiermee instemt. De dienstverlening van 

Art.1 MN ziet er als volgt uit. Bij binnenkomst van de melding wordt er gekeken door de 
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klachtbehandelaar hoe de melding behandelt kan worden en wat de behoeften van de cliënt 

zijn. Dit zijn de opties die openstaan binnen de procedure: de melding kan ter registratie 

worden opgenomen, er kan een intakegesprek plaatsvinden, er kan advies en informatie 

worden gegeven, de cliënt kan ondersteund worden bij externe (klachten)procedures, er kan 

bemiddeling plaatsvinden, er kan een zaak bij het College voor de Rechten van de Mens 

worden opgestart en er kan ondersteuning worden geboden bij het doen van een aangifte. 

Ook kan Art.1 MN doorverwijzen naar andere belangenorganisaties indien de procedure ten 

einde komt of er aanvullende externe procedures gestart moeten worden.31  

Conclusie 
Aan het begin van dit onderzoek ben ik gestart met de volgende hoofdvraag: ‘Welke 

dienstverlening van Art.1 MN is volgens de transgenders uit de provincie Utrecht gewenst als 

zij discriminatie ervaren in de openbare ruimte?’ Deze hoofdvraag heb ik kunnen 

beantwoorden door middel van de vier deelvragen die ik heb besproken in de voorgaande 

hoofdstukken. Om de conclusie overzichtelijk te kunnen weergeven loop ik nog een keer de 

deelvragen na.  

Het onderzoek begon met de deelvraag: ‘Wie zijn transgenders en hoe ziet hun plaats in de 

samenleving eruit?’. Transgender is een koepelterm voor mensen waarbij het 

geboortegeslacht en de genderidentiteit en/of genderexpressie niet overeenkomen. Binnen 

die koepelterm bestaan meerdere termen om een specifieke transgender aan te duiden 

zoals travestiet, transseksueel en mensen met een incongruente genderidentiteit. Deze 

termen worden niet door iedere transgender geaccepteerd. Vaak hebben transgenders hun 

eigen omschrijving voor hun identiteit. Verder zijn er relatief weinig onderzoeken gedaan 

naar transgenders waardoor de informatie over deze doelgroep gering is. Er zijn maar twee 

grote onderzoeken gedaan naar transgenders, een van Rutgers WPF en een van het SCP. 

Deze onderzoeken geven een indicatie dat 5% van de bevolking onder de term transgender 

geschaard kan worden. Daarbij is er gekeken naar transgender in de breedste zin. Verder 

komen er relatief meer transgenders voor in de grote steden en hebben ze over het 

algemeen een hogere opleiding afgerond. Ook is er onderzoek gedaan naar de attitude 

jegens transgenders. Over het algemeen is men positiever naarmate de transgender verder 

weg staat van de betreffende persoon. Als de transgender zich in de naaste kring bevindt 

dan heeft 30-40% van de betrokkenen een positieve houding tegenover hen. Het lijkt erop 

dat men over het algemeen een negatieve houding heeft tegenover transgenders door de 

onwetendheid over het onderwerp. Daardoor is de plaats van transgenders in onze 

                                                           
31 Art.1 MN Protocol Klachtbehandeling 
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samenleving niet geheel positief te noemen. Er moet nog veel gedaan worden om de attitude 

van de gemiddelde burger jegens transgenders te verbeteren. 

Daarna kwam de deelvraag: ‘In hoeverre ervaren transgenders discriminatie in de openbare 

ruimte en met wat voor soort discriminatie hebben zij te maken?’. Het veiligheidsgevoel en 

de discriminatie ervaringen van transgenders hebben met elkaar te maken. Ongeveer de 

helft heeft zich nooit onveilig gevoeld in de eigen buurt en in openbare gelegenheden ligt het 

aantal wat lager. Dit komt redelijk overeen met het aantal respondenten dat een incident 

heeft meegemaakt. 40% heeft in 2011 een of meerdere keren een incident meegemaakt en 

37% heeft dat in 2014 gehad. Daarvan heeft de helft eenmaal in dat jaar en de andere helft 

meerdere malen in dat jaar een incident meegemaakt. In minstens de helft van de gevallen is 

er sprake geweest van “lichtere” incidenten zoals afkeurende blikken, flauwe grappen en 

negatieve opmerkingen. Minstens 10% van de gevallen betrof uitschelden. In 5 tot 10% van 

de gevallen was er sprake van bedreiging. En in 5% van de gevallen was er sprake van 

vernieling van eigendommen of fysiek geweld. Dit kwam het meest vaak voor in de eigen 

buurt of in de stad en werd voornamelijk veroorzaakt door onbekenden en jongeren uit de 

buurt. Daarbij ervaren transgenders die bezig zijn met hun transitie meer incidenten en 

onveiligheid dan transgenders die (nog) niet zijn begonnen aan hun transitie of dat hebben 

afgerond. Dit komt voornamelijk doordat transgenders tijdens hun transitie veel 

veranderingen in hun leven meemaken en daardoor onzeker en kwetsbaar zijn. Dit is te zien 

aan hun uiterlijk en hun gedrag. De discriminatie van transgenders ontstaat voornamelijk 

door onwetendheid en schijnacceptatie. Ook hulpverleners verkijken zich vaak op de situatie 

waarin transgenders zich bevinden waardoor niet de juiste hulp wordt geboden. 

Vervolgens beantwoordde ik de deelvraag: ‘Wat doen transgenders als zij discriminatie 

ervaren in de openbare ruimte?’. Transgenders doen over het algemeen niets met de 

incidenten die ze meemaken. De meldingsbereidheid van transgenders is zeer laag. De 

oorzaken hiervoor lijken aan twee kanten te liggen. Ten eerste bij de transgenders zelf. Ze 

vinden de incidenten die zij meemaken niet belangrijk genoeg om te melden en besteden er 

liever niet teveel aandacht aan. Verder weet men soms niet waar ze hun incident moeten 

melden en zijn sommigen bang voor negatieve gevolgen. Dit kan te maken hebben met het 

onzekerheids- en onveiligheidsgevoel van de transgenders. Ook kan het zo zijn dat ze niet 

goed geïnformeerd zijn over de mogelijkheden en de inhoud van het doen van een melding. 

De redenen achter deze oorzaken zijn niet onderzocht waardoor deze redenering een 

mogelijkheid blijft en geen feit. Anderzijds lijkt bij de officiële instanties het een en ander te 

blijven liggen. De bewijslast van een voorval wordt als zeer belangrijk ervaren en men vindt 

het doen van een melding teveel tijd en moeite kosten. Ook bestaat er een beeld dat er niets 

met de meldingen wordt gedaan.  
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De laatste deelvraag die aan bod kwam was: ‘Wat kan Art.1 MN betekenen voor 

transgenders in het kader van discriminatie in de openbare ruimte?’. Art.1 MN is redelijk 

onbekend onder de doelgroep. De helft laat blijken de organisatie te kennen. Slechts 4% laat 

blijken behoefte te hebben aan de dienstverlening van Art.1 MN. Dit kan komen door zowel 

de grote mate van onbekendheid van Art.1 MN en haar dienstverlening onder de doelgroep 

als de in de vorige alinea genoemde redenen voor de lage meldingsbereidheid. Toch heeft 

de doelgroep laten blijken behoefte te hebben aan registratie van de meldingen om de 

discriminatie van transgenders inzichtelijk te maken, het oppakken en behandeling van de 

meldingen en aan advies over hoe zij in het vervolg moeten handelen in soortgelijke 

situaties. Uit het klachtbehandelingsprotocol van Art.1 MN blijkt dat de organisatie zich hier al 

mee bezig houdt. 

Als algeheel antwoord kan ik nu geven dat transgenders het meest behoefte hebben aan de 

registratie en behandeling van hun melding bij Art.1 MN en een stukje empowerment nodig 

hebben om ze in toekomstige situaties weerbaarder te maken aangezien ze relatief veel 

negatieve ervaringen en discriminatie meemaken in de openbare ruimte. Ook is de 

ondersteuning en begeleiding bij het doen van aangiftes van belang aangezien de incidenten 

vallen binnen het Wetboek van Strafrecht. Hierbij moet nog steeds de kanttekening geplaatst 

worden dat de resultaten die uit dit onderzoek zijn gekomen niet representatief kunnen zijn 

doordat het aantal respondenten relatief laag is en de doelgroep zelf nog niet duidelijk in 

kaart is gebracht. 

Aanbevelingen 
Van wat ik uit dit onderzoek heb gezien is dat er rondom transgenders en hun discriminatie 

ervaringen twee zaken een grote rol spelen. Ten eerste vinden transgenders het doen van 

een melding of aangifte over hun negatieve ervaringen niet belangrijk genoeg. Ten tweede is 

de acceptatie en de attitude tegenover transgenders slecht. Verder is Art.1 MN en haar 

dienstverlening niet bekend genoeg onder de doelgroep. Zeer weinig transgenders melden 

zich bij deze organisatie en geven aan geen behoefte te hebben aan de dienstverlening. 

Echter geven de transgenders aan dat ze willen dat hun meldingen geregistreerd en 

opgepakt worden. 

Dan rijst nu de vraag wat er verder door Art.1 MN gedaan kan worden aangezien zij al de 

acties uitvoert die de respondenten wensen. In het vorige hoofdstuk is naar voren gekomen 

dat de meldingsbereidheid van de transgenders zeer laag is. Dit is een belemmering voor 

Art.1 MN om haar diensten te leveren aan transgenders en hun te helpen een betere positie 

in de maatschappij te krijgen. Dit is een punt wat Art.1 MN kan aanpakken. Daarvoor moeten 

we kijken naar de oorzaak van de lage meldingsbereidheid. Veel transgenders denken dat 
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hun zaken niet te bewijzen zijn, het doen van een melding teveel tijd en moeite kost en 

vinden dat er niets met hun melding gedaan wordt. In die denkwijze moet een verandering 

komen. Dit kan Art.1 MN doen door meer bekend te raken onder de doelgroep en meer 

informatie te verschaffen over het doen van een melding en het nut wat daar achter zit. Ook 

is het goed om hierbij succesverhalen te delen om de doelgroep extra te stimuleren. Om 

naamsbekendheid te vergroten kan Art.1 MN contact leggen met belangenorganisaties die 

zich inzetten voor transgenders en contact met sleutelfiguren onderhouden. Verder kan Art.1 

MN voorlichtingen geven op transgenderbijeenkomsten en zich profileren onder de 

doelgroep via social media en andere netwerken. 

Verder kan Art.1 MN in het kader van maatschappelijke betrokkenheid kijken naar de 

vergroting van de bekendheid van transgenders in de samenleving. Daarmee kan de attitude 

jegens transgenders verbeteren. Art.1 MN zou de bekendheid van transgenders in de 

samenleving kunnen vergroten door voorlichtingen te geven in samenwerking met de 

betrokken belangenorganisaties (zoals het COC, TNN en Transgender Utrecht), 

persberichten te plaatsen over transgenders, een samenwerkingsverband op te starten 

tussen de verschillende betrokken belangenorganisaties en campagnes te voeren. 
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Bijlage 2: resultaten enquête 

 

Transgenderdiscriminatie 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.1 Midden Nederland 
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Survey Overview 
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Ik woon in de provincie Utrecht. 
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Ik woon in de gemeente: 
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Mijn leeftijd is: 
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Mijn hoogst afgeronde opleiding is: 
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De volgende factoren hebben invloed -positief of 

negatief- op mijn gevoel van veiligheid (meerdere 

antwoorden mogelijk): 
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Stelling: Ik voel me veilig in mijn buurt/wijk. 
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Stelling: Het gevoel van onveiligheid heeft te maken 

met mijn genderidentiteit. 
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Stelling: Ik voel me veilig in openbare gelegenheden 

(zoals op straat, uitgaansgelegenheden, 

parkeerplaatsen, etc.). 
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Stelling: Het gevoel van onveiligheid heeft te maken 

met mijn genderidentiteit. 
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Ik heb mijn gedrag of uiterlijke voorkomen 

aangepast nadat ik me niet veilig voelde. 

 

 



36 
 

Ik voel me veilig omdat ik mijn gedrag of uiterlijke 

voorkomen aanpas. 

 

 



37 
 

Ik heb .... contact met mijn buurtgenoten. 

 

 



38 
 

Stelling: Ik kom tegenover buurtgenoten openlijk uit 

voor mijn genderidentiteit. 

 

 



39 
 

Ik kom tegenover (sommige) buurtgenoten niet 

openlijk uit voor mijn genderidentiteit, 

omdat&nbsp;(meerdere antwoorden mogelijk): 

 

 



40 
 

Er heeft in het afgelopen jaar een incident 

plaatsgevonden waardoor ik me minder veilig voel in 

mijn buurt en/of openbare gelegenheden. 

 

 



41 
 

Om welk soort incident(en) ging het? (meerdere 

antwoorden mogelijk): 

 

 



42 
 

Waar speelde het incident zich af? (meerdere 

antwoorden mogelijk) 

 

 



43 
 

Wie was de veroorzaker van het incident of de 

incidenten?&nbsp;(meerdere antwoorden mogelijk) 

 

 



44 
 

Het was duidelijk dat dit incident te maken had met 

mijn genderidentiteit. 

 

 



45 
 

Ik heb één of meerdere incidenten gemeld (meerdere 

antwoorden mogelijk). 

 

 



46 
 

Mijn melding is ... afgehandeld. 

 

 



47 
 

Ik heb een incident niet gemeld, omdat (meerdere 

antwoorden mogelijk): 

 

 



48 
 

In hoeverre bent u het eens met de volgende 

stellingen? Geef per stelling uw mening. 

 

 



49 
 

Mijn stad is het afgelopen jaar veiliger geworden 

voor transgenders.  

 

 



50 
 

Mijn gemeente doet voldoende om het gevoel van 

veiligheid in de openbare ruimte te bevorderen voor 

transgenders.  

 

 



51 
 

In mijn gemeente zijn de meeste straten veilig voor 

transgenders. 

 

 



52 
 

In mijn buurt/wijk kunnen herkenbare transgenders 

gewoon over straat gaan.  

 

 



53 
 

Als ik problemen heb in mijn buurt/wijk wat betreft 

mijn genderidentiteit weet ik waar ik om hulp kan 

vragen.  

 

 



54 
 

Belangenorganisaties doen voldoende voor de 

veiligheid in mijn buurt/wijk voor transgenders. 

 

 



55 
 

Bent u bekend met het antidiscriminatiebureau Art.1 

Midden Nederland? 

 

 



56 
 

Heeft u wel eens gebruik gemaakt van de 

dienstverlening van Art.1 Midden Nederland? 

 

 



57 
 

Hoe heeft u de dienstverlening van Art.1 Midden 

Nederland ervaren? 

 

 



58 
 

Heeft u behoefte aan ondersteunende 

dienstverlening van Art.1 Midden Nederland voor uw 

discriminatie ervaringen? 

 

 



59 
 

Wat kan Art.1 Midden Nederland voor u betekenen? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 
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Bijlage 3: gesprekken op Transgender Utrecht 

 

Ik heb gesprekken gevoerd met een paar transgenders. Het was voor mij een bijzondere 

ervaring. Zij waren erg open over hun persoonlijke situatie waardoor ik veel te weten kon 

komen over hun levensstijl. Ik had echt een inkijk in het leven van de betreffende 

transgender gekregen. Dit vond ik heel interessant omdat ik wel het een en ander over 

transgenders ken maar niet echt goed met een gepraat heb. Ik heb van deze avond 

begrepen dat transgenders niet vaak met discriminatie te maken krijgen. Dit komt doordat ze 

heel open zijn over hun identiteit, ze er normaal over doen in het dagelijks leven en ze zich 

zoveel mogelijk willen invoegen in de samenleving. Ik kreeg ook te horen dat de gemiddelde 

burger vaak niet weet wat transgenders zijn. De onwetendheid over en onbekendheid met 

transgenders speelt een grote rol in de houding en bejegening ten opzichte van hen.  

Een geanonimiseerde voorbeeld ter illustratie. Truus is transvrouw en werkt als elektricien. In 

het dagelijks leven gaat zij als vrouw door, op haar werk is ze gekleed als man. Dit doet ze 

om het contact met de cliënten zo soepel mogelijk te laten verlopen. Truus heeft een paar 

keer meegemaakt dat zij haar map pakte om de afrekening te maken en dat haar cliënt een 

foto van haar als vrouw zag in de map. Sommige cliënten deden alsof ze niets zagen. Maar 

andere cliënten vroegen haar wat de foto was of gaven een compliment. Op dat moment 

vertelt Truus open en eerlijk over haar situatie en hoe ze door het leven gaat. En bijna altijd 

krijgt ze er positieve reacties over. Truus vertelde dat ze maar een enkele keer een rare 

opmerking heeft gekregen over haar identiteit. 

Een ander voorbeeld gaat over Linda die vanuit haar werk een keer door is gegaan naar de 

stad. Zij draagt op haar werk mannelijke kleding en ging in de stad winkelen op de 

vrouwenafdeling. Er waren een paar vrouwen die raar opkeken toen Linda de winkel binnen 

kwam, maar zij trok zich er niets van aan. Op een gegeven moment paste Linda een jurk en 

kwam een verkoopster langs om een compliment te geven aan haar en vroeg of ze nog wat 

hulp nodig had. Linda bedankte de verkoopster voor het compliment en ging over de jurk 

door alsof het de normaalste zaak van de wereld was. 

Een quote van een transvrouw die het beeld van de gehele avond goed samenvat: “Door 

open te zijn over je identiteit en er niet geheimzinnig mee om te gaan doen andere mensen 

er ook niet zo snel raar over. Je ontvangt reacties aan de hand van wat je uitstraalt.” 
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Bijlage 4: reflectieverslag 
Productevaluatie  

Dit onderzoek heeft meerdere kanten van de transgendergroep belicht. Er is gekeken naar 

de omvang van de doelgroep, de attitude van de bevolking op de doelgroep, de discriminatie 

ervaringen en het veiligheidsgevoel van de doelgroep in de openbare ruimte en de behoeften 

van de doelgroep aan ondersteunende dienstverlening. Hiermee is meer duidelijkheid 

geschept over de omvang van de doelgroep, hun ervaringen en hun behoeften. Dit kan 

nuttige informatie zijn voor verschillende belangenorganisaties die zich bezighouden met 

transgenders. Vooral voor Art.1 MN is dit onderzoek nuttig omdat dit onderzoek de 

organisatie meer inzicht kan geven in deze doelgroep. Zo kan men proberen meer 

aansluiting te vinden met de doelgroep en hun positie in de samenleving te verbeteren. Dit is 

uiteengezet in de conclusie en aanbevelingen. In bijlage 5 laat Michel Aben dezelfde mening 

en visie blijken over het onderzoek. Verder kunnen TNN en transgenderorganisaties in de 

provincie Utrecht hiermee uit de voeten. Zij kunnen met de resultaten van dit onderzoek ook 

een betere inkijk hebben in hun doelgroep en de dienstverlening beter aansluiten op hun 

behoeften. Hetgeen wat ik nu vind ontbreken in dit onderzoek zijn de beweegredenen achter 

de redenen om geen melding te doen van de discriminatie ervaringen. Het is nu wel duidelijk 

dat men geen melding doet omdat men bijvoorbeeld denkt dat de ervaring niet belangrijk 

genoeg is om te melden, maar waarom denkt men dit dan? Verder is er ook niet expliciet 

gevraagd aan de respondenten waarom ze geen behoefte hebben aan de dienstverlening 

van Art.1 MN. Daarmee is voor Art.1 MN niet duidelijk genoeg waarom transgenders zich 

niet bij haar melden. Ook heb ik in de aanbevelingen niet neergezet hoe Art.1 MN de 

transgenders het beste kan benaderen en dergelijke. Ik heb alleen maar voorbeelden 

gegeven van wat Art.1 MN kan doen voor deze doelgroep. Daar mag ik in het vervolg beter 

op letten. 

Proces 

Ik vind dat het onderzoek goed is verlopen en ik heb er hele andere resultaten uit gekregen 

dan ik van tevoren had gedacht. De literatuurstudie is goed verlopen ondanks dat er maar 

twee grote onderzoeken in Nederland zijn uitgevoerd. De enquêtes zijn ook goed uitgevallen. 

Ik had eerst gehoopt op 20 ingevulde enquêtes en dat zijn er uiteindelijk 26 geworden. 

Medewerkers van Art.1 MN en TNN zeiden dat het veel reacties waren aangezien de 

doelgroep niet duidelijk in kaart is gebracht en moeilijk te bereiken is. Ondanks dat het niet 

heel representatief is voor de provincie Utrecht vind ik het toch een goede prestatie. Verder 

is de planning redelijk goed verlopen. Ik had het verloop van mijn onderzoek in eerste 

instantie strakker gepland maar doordat ik lange tijd bezig was met het verspreiden van de 
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enquête en het verzamelen van respons is het wat uitgelopen. Maar uiteindelijk heb ik alles 

op tijd af kunnen krijgen en heb ik dit onderzoek naar mijn gevoel goed uitgevoerd en 

afgesloten. Waar ik bij volgende onderzoeken meer op moet letten is dat ik goed voor ogen 

heb wat er blijkt uit de literatuurstudie en dat ik mijn eigen onderzoek daar beter op aansluit. 

Dit kan ik verwezenlijken door eerst de literatuur die ik wil gebruiken goed door te nemen en 

een overzicht te maken van de uitkomsten die daaruit voortkomen. Nu ik achteraf op mijn 

onderzoek terugkijk vind ik wel dat ik in mijn enquête een paar andere vragen had kunnen 

stellen. Daardoor had ik een completer beeld kunnen creëren over de situatie en de 

behoeften van de doelgroep. In het begin van het jaar heb ik met mijn onderzoeksopzet de 

nodige ondersteuning en begeleiding van mijn onderzoeksdocent gevraagd. Toen eenmaal 

mijn opzet goed is gekeurd ging ik met volle vertrouwen aan de slag met het onderzoek. 

Tijdens het onderzoek ben ik niet hele grote obstakels tegengekomen waardoor ik geen 

noodzaak zag om de hulp van de onderzoeksdocent in te schakelen.  
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Bijlage 5: feedback stageorganisatie over het onderzoek 
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