
Peiling ‘ Effect coronacrisis op  
LHBTI’s in Nederland’

FACTSHEET

Wat zijn de effecten van de coronacrisis op LHBTI’s? Dat onderzocht Movisie in een peiling waaraan 
1159 mensen deelnamen. Deze infographic brengt de belangrijkste resultaten in beeld.  
Meer informatie vind je op www.movisie.nl/peiling-lhbti
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Een derde
(32%) geeft aan extra problemen en/of 
moeilijkheden te hebben ervaren door de 
maatregelen tegen het coronavirus. 

Weinig tot geen mogelijkheden voor 
ontmoeting is daarin de grootst  
voelbare beperking.

82% 
is het niet gelukt om  
hulp te zoeken voor  
deze extra problemen  
en/of moeilijkheden

Ervaren problemen en/of moeilijkheden vanwege LHBTI-zijn

Een derde
(33%) van de respondenten geeft aan 
LHBTI’s in de omgeving te kennen die  
extra problemen en/of moeilijkheden 
ervaren door de beperkende maatregelen.

70% 
van de respondenten die 
LHBTI’s in de omgeving 
kennen die extra problemen 
en/of moeilijkheden ervaren, 
zeggen dat het aantal tussen 
de 2 tot 10 personen ligt. 



Digitaal contact en online activiteiten

Wie zijn de respondenten?

* Het totaal is meer dan 100%, aangezien meerdere antwoorden mogelijk waren.

Respondenten identificeren zichzelf als: 
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Leeftijdsverdeling respondenten

Deelname respondenten online activiteiten van (lokale) LHBTI-organisaties

39%
heeft niet deelgenomen  
omdat ze niet op de hoogte  
waren van de mogelijkheden  
en/of het aanbod

19%
nam deel aan online activiteiten 

en/of digitaal contact

21% 
ervaarde digitale en online activiteiten 
net zo prettig als fysieke activiteiten 

42%
heeft niet deelgenomen omdat ze 

daar geen interesse in hadden

vond deelname 
aan digitale of 

online activiteiten 
niet zo prettig 

17%
vond deelname  
aan digitale of 
online activiteiten 
heel prettig
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