
Notitie  
 Mening Helmondse bevolking over 

seksuele geaardheid

1. Inleiding
Het college heeft in zijn vergadering van 21 augustus 2012 in het kader 
van de meerjarenaanpak vergroting van veiligheid en acceptatie van 
lesbische vrouwen, homoseksuelen, transgenderpersonen en biseksue-
len (hierna te noemen LHBT) tot een aantal maatregelen besloten waar-
onder een project van de GGD-Zuidoost-Brabant. De beleidsafdeling wil 
- mede ter aanvulling van de beleidsuitvoering - weten in hoeverre deze 
bevolkingsgroep wordt geaccepteerd door de Helmondse bevolking. 
Zij heeft Onderzoek en Statistiek gevraagd daar onderzoek naar te 
doen. De 0-meting is nu gedaan en over 3 jaren  zal een nieuwe peiling 
plaats vinden met als doel de effectmeting van de uitgevoerde maatre-
gelen. De informatie is afkomstig uit een in het najaar van 2012 gehou-
den enquête onder de Helmondse bevolking.  

Enquête-uitkomsten:
1. Hoe denkt de Helmondse bevolking over de LHTB-groep?
2. Hoe denkt men dat homoseksualiteit geaccepteerd is in de   
 samenleving?



2. Mening Helmonders over de LHTB-groep 
De meeste Helmonders hebben een positieve mening over de LHTB-groep: 91% heeft geen problemen met 
homoseksualiteit en 3% heeft hier een neutrale mening. Een iets kleinere groep, maar nog steeds een grote 
meerderheid, 81% vindt, dat deze mensen moeten kunnen trouwen met iemand van hun eigen geslacht en 
85% is van mening, dat zij hun eigen leven moeten kunnen leiden.  
 

 

Bij elke gevraagde mening blijkt een zeer beperkt deel een negatieve mening te hebben: 2% kan zich niet 
vinden in de stelling, dat mensen met een andere geaardheid (homo’s, lesbische vrouwen)   een eigen leven 
moeten kunnen leiden, 3% heeft problemen met mensen die homo of lesbisch zijn en 7% is er op tegen, dat 
mensen met iemand van het eigen geslacht trouwen.  
 
Mening per wijk, geslacht en leeftijdscategorie 
Als de mening per wijk wordt bekeken, dan valt op, dat over het algemeen de meeste mensen wel hetzelfde 
over de hier beschreven items denken. In Warande, Dierdonk en Brandevoort zijn de percentages nog iets 
hoger en in de Binnenstad relatief net iets lager. In deze wijk is het percentage dat heeft geantwoord  ‘weet 
niet/geen mening’ iets hoger dan in de andere wijken.   
Gemiddeld denken de vrouwen iets positiever dan de mannen; deze laatsten hebben net iets meer ‘neutraal’ 
geantwoord.  
De mening van de diverse leeftijdscategorieën wijkt niet noemenswaardig af.  
Als het opleidingsniveau betrokken wordt bij de uitkomsten blijken er bij twee van de drie genoemde 
stellingen geen noemenswaardige verschillen. Bij de lager opgeleiden is het percentage dat het eens is met 
de stelling dat mensen met iemand van hun eigen geslacht moeten kunnen trouwen, relatief wat lager en zijn 
de categorieën ‘neutraal’ en ‘weet niet’ net iets hoger. Bij de hoger opgeleiden is het aandeel dat het met 
deze stelling eens is, relatief iets hoger.  
 
Mening  Helmond versus andere steden 
De bevolking van Helmond denkt niet wezenlijk anders over de LHTB-groep dan de inwoners in andere 
steden. In Utrecht en Nijmegen kwamen uit onderzoek waar deze stellingen zijn voorgelegd  dezelfde hoge 
percentages als in Helmond. 

 

3. Mening Helmonders over de mate van acceptie van homoseksualiteit door de samenleving
 In de vragenlijst is gevraagd om aan te geven hoe men denkt, dat homoseksualiteit geaccepteerd is in

  diverse vormen van de samenleving: in de eigen huishouding van de respondent, in zijn woonbuurt, in zijn 
familie- en vriendenkring, in Helmond en in Nederland. Men kon dit aangeven op een schaal van 1 (= 
helemaal niet geaccepteerd) tot 10 (=helemaal wel geaccepteerd).  Als mensen daar geen mening over 
hadden of het niet wisten, konden ze dat ook aangeven. 

 De antwoorden leveren het volgende beeld op:  
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 * De schaal loopt van 1 (=helemaal NIET geaccepteerd) tot 10 (= helemaal WEL geaccepteerd) 
  De categorie ‘weet niet/geen mening’ is niet in de berekening meegenomen. 

 
Op een schaal van 1 tot 10 denkt de gemiddelde Helmonder dat homoseksualiteit in zijn huishouden en 
familie- en vriendenkring over het algemeen goed geaccepteerd is. Nu is deze uitkomst niet zo 
verwonderlijk: in een huishouden wonen over het algemeen mensen die het goed met elkaar kunnen vinden 
en  dezelfde denkbeelden hebben en men mag verwachten, dat dit ook wel voor vrienden geldt. Anders zou 
men immers minder snel bevriend zijn.  
De mening over de acceptatie van de buurt is wat lager, maar ook hier is de score met 7,4 redelijk te 
noemen.  

De Helmonder heeft een relatief wat minder positief beeld over de acceptatie van homoseksualiteit in 
Helmond en in de Nederlandse samenleving.  Met andere woorden: men denkt, dat er buiten de eigen 
familie-/vriendenkring en buurt minder acceptatie is. 
Bij elk aspect moet in acht worden genomen, dat een deel van de mensen over dit onderwerp geen mening 
heeft of het niet weet en dit ook in de vragenlijst heeft aangegeven. Dit varieert tot 15% bij de mening over 
de vriendenkring tot 38% bij de mening over de buurt.  

Mening per wijk, geslacht en leeftijdscategorie  
Als de uitkomsten per wijk worden bekeken (zie pag.4) dan blijken de meningen over de diverse vormen van de 
samenleving niet zo heel veel verschillen op te leveren, met uitzondering van die over de buurt.  
In Stiphout, Warande, Dierdonk en Brandevoort denkt men dat homoseksualiteit in de buurt gemiddeld meer 
geaccepteerd is dan dat bewoners in Binnenstad en Helmond-West dat over hun buurt denken.  

De inwoners van de vier eerstgenoemde wijken zijn over het algemeen ook wat positiever in hun mening 
over de mate van acceptatie dan die van de laatste twee genoemde wijken.   
De mening van de bevolking per leeftijdscategorie wijkt niet heel veel af, zij het dat de jongere Helmonders 
(<35 jaar) gemiddeld iets onder het niveau zitten met hun mening over de acceptatiegraad dan de ouderen.   
Er zijn geen hele grote verschillen als gekeken wordt naar het opleidingsniveau van de respondenten. De 
hoger opgeleiden zijn gemiddeld iets positiever waar het gaat over hun mening over acceptatie door hun 
huisgenoten en hun vriendenkring.  
En ook mannen en vrouwen wijken in hun mening niet sterk af; vrouwen zijn gemiddeld net iets positiever.  

Samengevat kan worden gesteld, dat anno 2012 een groot deel van de Helmondse bevolking zich positief 
opstelt tegenover lesbiënnes,  homoseksuelen, transgenderpersonen en biseksuelen (LHTB-groep). Men 
heeft er geen problemen mee, vindt dat deze mensen hun eigen leven moeten kunnen leiden en dat ze met 
iemand van hun eigen geslacht moeten kunnen trouwen.  
Hun mening over de acceptatie van homoseksualiteit door delen van de samenleving varieert: gemiddeld 
denkt men, dat deze in de eigen huiselijke kring en binnen de familie- en vriendenkring  grotendeels is 
geaccepteerd. Men denkt dit in iets mindere mate van de acceptatie in de buurt en nog iets minder van de 
Helmondse en Nederlandse samenleving.  
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Mening Helmondse bevolking naar wijk, leeftijd en geslacht over de mate van acceptatie van homoseksualiteit in de 

 samenleving*

Door  
(eventuele) 

huisgenoten 
In de buurt In de familie 

In de  
vriendenkring

 
In Helmond In Nederland 

LEEFTIJD:     
15-34 jaar 8,6 7,3 8,1 8,0 6,1 6,3 
35-49 jaar 8,6 7,4 8,0 8,2 6,4 6,4 
50-59 jaar 8,8 7,5 8,1 8,1 6,4 6,4 
60 jaar en ouder 8,6 7,6 8,4 8,4 6,7 6,4 
Totaal 8,6 7,4 8,1 8,1 6,4 6,4 
WIJK:       
Binnenstad 8,5 6,8 7,9 8,0 6,0 6,2 
Helmond-Oost 8,3 7,1 7,8 7,7 6,3 6,5 
Helmond-Noord 8,4 7,2 8,1 8,1 6,5 6,3 
’t Hout 8,9 7,5 8,1 8,0 6,4 6,3 
Brouwhuis 8,6 7,4 8,2 8,2 6,6 6,4 
Helmond-West 8,7 6,6 8,2 8,2 6,0 6,4 
Warande 8,8 8,0 8,5 8,5 6,2 6,3 
Stiphout 8,9 7,9 8,4 8,4 6,3 6,3 
Rijpelberg 8,4 7,3 7,9 7,9 6,5 6,6 
Dierdonk 8,9 8,1 8,3 8,4 6,5 6,5 
Brandevoort 9,0 8,2 8,5 8,7 6,7 6,5 
Totaal 8,6 7,4 8,1 8,1 6,4 6,4 
GESLACHT:  
Man 8,5 7,3 8,0 7,9 6,2 6,4 
Vrouw 8,7 7,6 8,3 8,4 6,5 6,4 
Totaal 8,6 7,4 8,1 8,1 6,4 6,4 
OPLEIDINGSNIVEAU       
Laag 8,4 7,2 8,1 7,9 6,5 6,5 
Midden 8,6 7,5 8,1 8,1 6,3 6,2 
Hoog 9,1 7,7 8,3 8,6 6,4 6,5 
Totaal 8,6 7,4 8,1 8,1 6,4 6,4 

% ‘weet niet/ geen mening’  19% 38% 16% 15% 34% 25% 

* De categorie weet niet/geen mening’ is niet in de berekening meegenomen. 
** Groene arcering betekent  een positieve afwijking van 0,5 punt of meer en oranje betekent een negatieve afwijking van 0,5 of meer. 
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