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Informatiebrief 

Voor deelname aan het wetenschappelijk en maatschappelijk onderzoek:  

Welzijnsmonitor LHBTIQA+ Gelderland en Overijssel 

 

Wat is de Welzijnsmonitor? 

De Welzijnsmonitor LHBTIQA+ Gelderland en Overijssel is een onderzoek naar de ervaren 

acceptatie en het welzijn van LHBTIQA+ inwoners van Gelderland en Overijssel. Op basis van 

dit onderzoek rapporteren we hoe LHBTIQA+ inwoners hun acceptatie ervaren, hoe dit 

veranderd is sinds 2021 (het vorige onderzoek) en wat nodig is om de acceptatie te verbeteren. 

Het antidiscriminatiebureau Vizier en de Radboud Universiteit (RU) voeren dit onderzoek uit. 

In 2021 hebben Vizier en RU een vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd voor de provincies 

Gelderland en Overijssel. Deels in opdracht van de provincies Gelderland en Overijssel, voeren 

we het in 2023 opnieuw uit. Ook deze keer maken we sowieso een openbaar rapport voor de 

twee provinciebesturen. Het onderzoeksproject wordt geleid door Dr. Niels Spierings (RU). 

Verder bestaat het onderzoeksteam uit Eveline van Hilten-Rutten (Vizier) en Marleen Hasselt 

(Vizier) en mogelijk enkele stagairs van de RU. 

Om te ontdekken hoe de acceptatie ervaren wordt, hoe die veranderd is en hoe die kan 

verbeteren zullen we u verschillende vragen voorleggen. Deze gaan onder andere over 

acceptatie van LHBTIQA+’ers op school of werk, hoe veilig u zich voelt op straat of het OV, 

en over ongewenst gedrag en meldingsbereidheid als u hiervan het slachtoffer bent geweest. 

Ook zijn we benieuwd wat u van de politiek en het (emancipatie-)beleid denkt. 

 

Waarom is juist uw medewerking van belang? 

Het rapport uit 2021 kreeg best veel aandacht in de media en beleidsmakers hebben het met 

veel interesse gelezen. Niet alleen omdat ze het onderwerp belangrijk vinden, maar ook omdat 

we door de vele deelnemers veel en goede informatie konden geven. 

Als u in 2021 ook heeft meegedaan, dan zijn we zijn we u nog altijd dankbaar. Maar de wereld 

verandert en ook de acceptatie van LHBTIQA+’ers in Gelderland en Overijssel. Misschien 

heeft extra voorlichting gewerkt of zijn er juist nare gebeurtenissen geweest die uw 
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onveiligheid(sgevoel) vergroot hebben. Of merkt u nu dat uw eigen behoeften of ideeën zijn 

veranderd. Door nu in 2023 (opnieuw) deel te nemen levert u een bijdrage leveren aan nieuwe 

inzichten en beter beleid om acceptatie te verhogen. 

Hoe meer LHBTIQA+ inwoners uit Gelderland en Overijssel nu meedoen, hoe beter zicht we 

krijgen op hoe het staat met de acceptatie en veiligheid. Hoe meer divers de groep deelnemers 

is, hoe beter we kunnen inzoomen op ervaringen en wensen van subgroepen binnen de 

LHBTIQA+-gemeenschap. Daarnaast verschaft een diverse groep deelnemers ook informatie 

over ervaringen wensen uit bijvoorbeeld kleinere gemeenten in de provincies. Dus: hoe meer 

mensen deelnemen en hoe meer divers de groep, hoe groter de impact van het rapport kan zijn. 

 

Krijg ik een vergoeding? 

Om de tijd die het invullen u kost te beperken hebben we ervoor gezorgd dat invullen niet langer 

dan 30 minuten zou moeten duren. Ook, mocht dat helpen, verloten we 25 tegoedbonnen van 

€50 onder de deelnemers als tegenprestatie voor uw tijdsinvestering en bereidwilligheid.  

 

Hoe gaat het onderzoek in zijn werk? 

De Radboud Universiteit en Vizier hebben een vragenlijst ontworpen op basis van 

wetenschappelijke inzichten. Via verschillende kanalen vragen we zoveel mogelijk volwassen 

LHBTIQA+’ers uit Gelderland en Overijssel om deze in te vullen. De online vragenlijst kunt u 

via een openbare link bereiken maar de vragenlijst en data staan in een beveiligde online 

omgeving. Voor het starten van de vragenlijst vragen we u om uw toestemming om uw 

antwoorden op te slaan (waarover hieronder meer details). Wilt u meer informatie over het 

onderzoek of heeft u vragen, neem dan contact op met ons. U kunt een mail met uw vraag sturen 

naar lhbtiqawelzijnsonderzoek@ru.nl. 

Het onderzoek is onafhankelijk getoetst door de Ethiek Commissie Sociale Wetenschappen 

(ECSW) van de Radboud Universiteit, en er is formeel geen bezwaar tegen dit onderzoek. 
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Hoe gaan we om met uw gegevens? 

Tijdens het onderzoek verzamelen we verschillende soorten gegevens. Hieronder bespreken we 

drie soorten die extra aandacht verdienen in het licht van uw anonimiteit: 

1. Uw woonplaats en leeftijd 

2. Uw emailadres (optioneel) 

3. ‘Bijzondere persoonsgegevens’ uit de vragenlijst 

Daarna volgen enkele algemene punten over bijvoorbeeld de dataopslag en wat u kunt doen als 

u uw data wilt laten verwijderen. 

1. Uw woonplaats en leeftijd 

Voor de uitvoering van het onderzoek is het nodig dat we sommige zogenoemde algemene 

persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en bewaren. In ons onderzoek gaat dat om leeftijd en 

woonplaats. Het geven van deze gegevens zijn vereist voor deelname aan het onderzoek. 

Hiermee bepalen we of u binnen de doelgroep valt. 

Uw exacte leeftijd en woonplaats is echter slechts bij de onderzoekers van de RU en Vizier 

bekend. Buiten de bestanden op de beveiligde servers van de RU worden leeftijd en woonplaats 

nergens gekoppeld aan de antwoorden op de survey. In de data die we publiek beschikbaar 

stellen voor andere onderzoekers (zie sectie ‘Bewaartermijn en openbaarheid van uw 

gegevens’) zullen leeftijd en woonplaats enkel als leeftijdscategorieën en als urbanisatiegraad 

en regio worden opgenomen. 

2. Uw e-mailadres 

Aan het einde van de vragenlijst vragen we tweemaal naar uw e-mailadres: (1) voor als u wilt 

meedingen naar de cadeaubonnen en (2) om u te kunnen benaderen voor vervolgonderzoek als 

u dat wilt. Ook als u deze zogenoemde persoonsgegevens niet wilt geven, kunt u gewoon 

meedoen met het onderzoek.  

Vervolgonderzoek kan een nieuwe vragenlijst op hetzelfde onderwerp betekenen. Ook kan het 

zijn dat we u e-mailen met de vraag of u in een interview verdiepende vragen mogen stellen.1 

Daarnaast kan het zijn dat een gemeente ons vraagt of ze met u in contact mogen komen voor een 

verdiepende gesprek of advies. In elk geval benaderen wij u per email en kunt u op dat moment 

 
1 De gegevens van een vervolgvraag of een verdiepend interview met de onderzoekers worden via de sleutelcode 

die gekoppeld is aan het e-mailadres mogelijk gekoppeld aan uw antwoorden op de vragenlijst uit 2023. 
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besluiten wel of niet mee te werken. Door uw e-mail te geven, zit u nergens aan vast. Nimmer 

zullen we uw e-mailadres delen zonder expliciete toestemming aan u te vragen voor het delen 

met een externe partij zoals een gemeente. 

In alle gevallen slaan we uw emailadres en antwoorden op de vragenlijst apart van elkaar op 

met een gepseudonimiseerde sleutel. Deze zullen niet worden opgeslagen in de openbare data 

en ook niet ter inzage gegeven worden aan derden (zie sectie: ‘Inzagerecht van 

toezichthoudende autoriteiten’). 

Mocht uw zich bedenken over een van deze instemmingen en uw e-mailadres voor afloop van 

de genoemde bewaartermijn willen laten verwijden dan kan dat. Dit kan zonder opgaaf van 

enige reden door van het betreffende e-mailadres ons hiertoe te verzoek via 

lhbtiqawelzijnsmonitor@ru.nl. 

3. Bijzondere persoonsgegevens uit de vragenlijst 

Voor het huidige onderzoek is het ook nodig om bijzondere persoonsgegevens te verzamelen. 

Dit zijn gegevens die door sommigen als gevoelig beschouwd worden als ze te herleiden zijn 

naar een specifieke persoon. Zaken in dit onderzoek die als bijzondere persoonsgegevens 

beschouwd kunnen worden zijn onder andere uw migratieachtergrond, seksuele gerichtheid, 

genderidentiteit en uw gezondheid. 

Wij vragen deze gegevens om onze wetenschappelijke en beleidsmatige vraagstelling te 

beantwoorden en over de resultaten te kunnen publiceren. In het bijzonder informatie over uw 

seksuele gerichtheid en genderidentiteit is noodzakelijk. Zonder die vragen te beantwoorden 

kunt u niet mee doen aan het onderzoek. Bij de andere vragen hebt u altijd de optie om geen 

antwoord te geven.  In rapporten en publicaties over het onderzoek worden alleen 

geanonimiseerde onderzoeksgegevens vermeld; citaten en cijfers zijn nooit herleidbaar naar 

individuen.  

Bij aanvang van de enquête vragen we u om toestemming te geven voor het verzamelen, 

gebruiken en bewaren van bovengenoemde (bijzondere) persoonsgegevens. U kunt enkel 

deelnemen als u hier mee instemt.  

Voor het laten verwijderen van deze gegevens, zie de sectie ‘Bewaartermijn en openbaarheid 

van uw gegevens’.  

 

mailto:lhbtiqawelzijnsmonitor@ru.nl
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Bewaartermijn en openbaarheid van uw gegevens  

Om uw privacy te waarborgen slaat de onderzoeker uw persoonsgegevens gepseudonimiseerd 

op. Dat betekent dat uw emailadres altijd apart van de onderzoeksgegevens worden bewaard. 

De link tussen uw e-mailadres en de overige onderzoeksdata wordt versleuteld opgeslagen en 

met een wachtwoord beveiligd. Alleen bevoegde leden van het onderzoeksteam hebben toegang 

tot deze informatie.  

Hoelang bewaren we de verschillende gegevens (e-mailadres, koppeling contactgegevens, 

analysebestand en het onderzoeksbestand)? Dat beschrijven we hieronder.  

Door het geven van uw e-mailadres voor vervolgonderzoek (datasoort (1)), geeft u ons 

toestemming deze gedurende het vierjarig onderzoek (startend op 1 januari 2023) en gedurende 

2 jaar na afronding van het dit onderzoek te bewaren (dus in totaal 6 jaar). De koppeling tussen 

uw contactgegevens en uw geanonimiseerde onderzoeksgegevens worden ook tot maximaal 2 

jaar na afronding van het onderzoek bewaard.  

Door het geven van uw e-mailadres voor de loting, geeft u ons toestemming om deze te bewaren 

tot en met de loting en het u eventueel toesturen van een prijs.  

Ten alle tijden kunt u ons via e-mail verzoeken uw e-mailadres (zowel voor loting als 

herbenadering) eerder te verwijderen. 

Voor de analyse in het onderzoek maken we een analysebestand, waarin datasoorten (2) en (3) 

zitten: de antwoorden op de vragen, inclusief leeftijd, woonplaats, en antwoorden op open 

vragen; geen emailadres. Dit bestand wordt op de beveiligde servers van de universiteit 

opgeslagen. Het wordt na het onderzoek langdurig, tenminste 10 jaar, bewaard omdat dit 

aanvullende analysen mogelijk maakt.  

Een volledig geanonimiseerde onderzoeksbestand wordt mogelijk openbaar beschikbaar gesteld 

voor vervolgonderzoek, zodat uw deelname nog een bredere impact kan hebben.2 In dit bestand 

is de exacte woonplaats en leeftijd niet opgenomen en zijn open antwoorden verwijderd of 

geanonimiseerd.  

 

2 Dit zal gebeuren via DANS, de nationale databasesopslag van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en de 

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Dit beschikbaar stellen heeft een langdurig karakter zonder 

voorafgestelde einddatum. 

 

https://dans.knaw.nl/en/
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Uw gegevens laten verwijderen uit het analysebestand en het geanonimiseerde onderzoeks-

bestand kan enkel als we een e-mailadres van u hebben ontvangen. In dat geval kunnen we uw 

gegevens verwijderen tot 28-02-2023 (de start van de analysen). U stuurt daarvoor tot uiterlijk 

die datum een mail naar lhbtiqawelzijnsmonitor@ru.nl vanaf het opgegeven emailadres. Na het 

verwijderen van deze data, wordt de correspondentie hierover ook door ons verwijderd.  

Inzagerecht van toezichthoudende autoriteiten  

Sommige personen en instanties, buiten de onderzoekers, moeten inzage kunnen hebben in de 

gegevens om te kunnen controleren of het onderzoek betrouwbaar is uitgevoerd. Deze personen 

en instanties zijn onder andere: Prof. Dr. Rob Eisinga (datasteward Radboud Social and Cultural 

Research) en controleorganen van de RU (bijvoorbeeld een directeur of datamanager) alsook 

(inter)nationale toezichthoudende autoriteiten (bijvoorbeeld: Autoriteit Persoonsgegevens; 

Landelijke Orgaan Wetenschappelijke Integriteit). Zij zullen uw gegevens geheimhouden en 

krijgen geen inzage in de contactgegevens. Door deel te nemen aan het onderzoek geeft u voor 

deze inzage toestemming.  

Uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens 

De Radboud Universiteit is verantwoordelijk voor de naleving van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) bij de verwerking van uw persoonsgegevens. De onderzoekers 

houden zich bij het uitvoeren van dit onderzoek aan de Nederlandse gedragscode 

wetenschappelijke integriteit en aan universitair beleid voor opslag en beheer van persoons- en 

onderzoeksgegevens. De Privacyverklaring van de RU kunt u hier nalezen. . Bij vragen over uw 

privacy kunt u contact opnemen met de Decentrale Privacy Manager van de faculteit Sociale 

Wetenschappen of het bureau van de RU Functionaris Gegevensbescherming. Meer informatie 

over uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u op deze RU site en bij de 

Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Vragen en opmerkingen 

Bij vragen of opmerkingen over dit onderzoek kunt u uiteraard met ons contact opnemen. Wilt u 

naar aanleiding van bovenstaande informatie of de vragenlijst verder spreken over uw 

persoonlijke situatie dan kunt u contact opnemen met Vizier rond mogelijk discriminatie, met 

uw huisarts als het uw fysieke of mentale gezondheid betreft, of met belangengroepen (zoals 

mailto:lhbtiqawelzijnsmonitor@ru.nl
https://www.ru.nl/vaste-onderdelen/privacyverklaring-radboud-universiteit/
mailto:enna.lujinovic@ru.nl
mailto:de%20RU%20Functionaris%20Gegevensbescherming
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving
https://vizieroost.nl/
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COC, Transgender Network Nederland, WijdeKerk). Weet u niet goed waar u het best kunt 

aankloppen, mailen ons dan gerust voor een advies daarover.  

 

Met vriendelijke groet,  

Het onderzoeksteam LHBTIQA+ Welzijnsmonitor Gelderland en Overijssel 

lhbtiqawelzijnsmonitor@ru.nl 
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