
Factsheet LHBTI 2020
Percentages LHBTI 

In Nederland is 4 tot 7% van de mensen 
homoseksueel, lesbisch of biseksueel.

3.9% heeft een ambivalente genderidentiteit
en 0,6% heeft een daadwerkelijke wens tot 

geslachtsverandering.

0.5% in Nederland heeft mannelijke en 
vrouwelijke kenmerken en is dus interseks.

In 2006 dacht 18% van de jongeren tussen 16 en 25 nog 
negatief over homoseksuelen en lesbiennes, dat 

percentage is nu nog maar 6% landelijk.

tegenover transgenders. 

51% van de Nederlanders 
is positief

 39% is neutraal  

10% is negatief 

15% gaat liever
niet om met mensen die 

niet duidelijk man of 
vrouw zijn.

75% van de 
Marokkaanse en 
Turkse ouders vinden 
het een probleem als 
hun kind LHBTI-er is

Dit is 33% bij 
Surinaamse en 
Antilliaanse ouders

en 16% bij autochtone 
ouders.

32% van de bevolking vindt het 
aanstootgevend als een 

mannenkoppel elkaar zoent, terwijl 
dit bij een man-vrouwkoppel maar 

12% is.

14% van de bevolking 
is tegen operaties en 
hormoonbehandelingen
voor transgenders.

25% vindt dat er iets mis is 
met mensen die niet duidelijk 
man of vrouw zijn.

17 mei: 
Anti homophobia, transphobia, biphobia dag
4 juli: 
Non-Binary day 
Begin augustus: 
Pride Amsterdam
23 september: 
Bi visability day
11 oktober: 
Coming out day
2e vrijdag december:
 Paarse vrijdag
23 november: 
Transgender gedenkdag voor vermoorde 
transgenders



32% van de hetero werknemers
39% van de biseksuelen werknemers

41% van de homoseksuelen werknemers.
Hebben conflict op de werkvloer.

Transgenders hebben vaker geen werk.

Tussen 15% en 18% van de 
LHBTI-ers maakt depressie 
mee. Bij heteroseksuelen is 

dat 8%
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Fysieke en mentale klachten 

In Nederland is 4 tot 7% van de mensen 
homoseksueel, lesbisch of biseksueel.

3.9% heeft een ambivalente genderidentiteit
en 0,6% heeft een daadwerkelijke wens tot 

geslachtsverandering.

0.5% in Nederland heeft mannelijke en 
vrouwelijke kenmerken en is dus interseks.

LHBTI-ers hebben meer 
lichamelijke en psychische klachten

73% van de transgenders 
psychische problemen.

Het aantal homojongeren dat 
weleens een zelfmoord poging 

heeft gedaan is 5 keer hoger dan bij 
heteroseksuelen.

16% Hetero werknemers 
hebben burn out klachten, 

maar onder de LHBTI 
werknemers is dat hoger 

wel tussen de 

 Biseksuele 
jongvolwassenen roken

en blowen vaker dan 
heteroseksuele,

lesbische en homoseksuele 
jongvolwassenen.

66% van de transgenders 
is eenzaam.

25% hiervan is zelfs
sterk eenzaam.

Stress of spanningen 
omdat je ‘anders’ bent, 

noemt men
 ‘minderheidsstress’. 

Dit is slecht voor je 
gezondheid. 
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School en Werk 

In Nederland is 4 tot 7% van de mensen 
homoseksueel, lesbisch of biseksueel.

3.9% heeft een ambivalente genderidentiteit
en 0,6% heeft een daadwerkelijke wens tot 

geslachtsverandering.

0.5% in nederland heeft mannelijke en 
vrouwelijke kenmerken en is dus interseks.

10% van de basis en middelbare schoolleerlingen 
wilt geen LHBTI-er in de vriendengroep.

50% van de basis en middelbare schoolleerlingen 
vind het vies als twee jongens zoenen.

33% van de basis en middelbare schoolleerlingen 
vind  het vies als twee meisjes zoenen.

20% heeft nog nooit over LHBTI nagedacht en dus 
geen voorlichting gekregen.

16% hetero werknemers hebben 
burn out klachten, maar onder de 

LHBTI-ers is dat hoger wel tussen de 21 - 25%

Sinds 2012 zijn scholen verplicht 
voorlichting te geven over LHBTI Niet elke 

school doet dit ook echt. Er zijn zelfs scholen 
waar de voorlichting negatief gegeven wordt.

De kwaliteit moet omhoog!

32% van de hetero werknemers 
39% van de biseksuele werknemers 

41% van de homoseksuele werknemers. 
Hebben conflict op de werkvloer.

Transgenders hebben vaker geen werk.

Van de transgender scholieren die uit de kast zijn 
geeft 43% aan slachtoffer te zijn van verbaal 

geweld, en 20% grof lichamelijk geweld.


