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Begroting 2018 – Meta-data 
Monitor streefdoelen emancipatie 

8. Bevorderen van emancipatie  

Sociale acceptatie van homoseksualiteit onder de bevolking  

 
Streefdoel 
8. Bevorderen van emancipatie. 
 
Indicator 
Sociale acceptatie van homoseksualiteit onder de bevolking.1 
 
Bronvermelding 
LHBT-monitor, SCP (voorheen homo-emancipatiemonitor), 2016. 
 
Definitie 
Sociale acceptatie: de houding van bevolking ten opzichte van LHBT’s, d.w.z. het aandeel van de 
Nederlandse bevolking dat neutraal tot heel positief staat tegenover homoseksuele mannen, 
lesbische vrouwen, biseksuelen en transgender personen.  
 
Totstandkoming gegevens 
De sociale acceptatie van homo- en biseksualiteit wordt sinds 2006 gemeten door het SCP (Sociaal 
Cultureel Planbureau) via de ESS (European Social Survey) en via de SCP Leefsituatie-index (SLI). Sinds 
2014 wordt via de SLI ook de houding ten opzichte van transgender personen gemeten.  
Voor de ESS wordt de mate van sociale acceptatie gemeten via  de scores op een 5 –puntschaal (van 
zeer oneens tot zeer eens op1 stelling (‘homoseksuelen moeten hun leven kunnen leiden zoals zij dat 
zelf willen’),  voor de SLI met 13 vragen over de houding t.o.v. homo/biseksualiteit en 7 stellingen 
over de houding t.o.v. transgender personen, eveneens via scores op een 5-puntsschaal.  
 
Gebruiksdoelen 

 Vaststellen van de mate van sociale acceptatie van LHBT’s onder de Nederlandse bevolking 
en van verschillen tussen bevolkingsgroepen (bijv. naar sekse, leeftijd, cultuur, levens 
beschouwing); 

 Vergelijken van deze Nederlandse cijfers met cijfers uit andere Europese landen; 

 Monitoren of de sociale acceptatie verbetert en daarmee de kabinetsdoelstelling van >= 90% 
wordt gehaald . Deze doelstelling maakt onderdeel uit van de kabinetsdoelstelling voor 
LHBT-emancipatie (Hoofdlijnenbrief Emancipatiebeleid 2013-2016). 

 
Beschikbaarheidsdatum 
Tweejaarlijks 
 

                                                
1 Sinds 2013 geldt zowel in beleid als in onderzoek de term LHBT (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, 

biseksuelen en transgender personen). 
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Validiteit 
De indicator is in 2006 ontwikkeld door het SCP in opdracht van OCW en in 2014 op verzoek van 
OCW aangevuld met de houding ten opzichte van transgender personen. In 2014 omvat de indicator 
13 vragen over de acceptatie van homo-en biseksualiteit en 7 stellingen over transgenders.  
 
Betrouwbaarheid 
De metingen maken onderdeel uit van reguliere bevolkingsonderzoeken en worden om het jaar 
herhaald . Voor zover mij bekend spelen er geen onderliggende belangen die de betrouwbaarheid 
van de uitkomsten op deze indicator aantasten.  
 

Toelichting 
De validiteit en de betrouwbaarheid van de metingen worden door de Directie Emancipatie als goed 
beoordeeld. Zie voor de methodologische onderbouwing: LHBT-monitor, 2016, p.22. en 
www.scp.nl/onderzoek/bronnen. 
 
 
 

 


