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Samenvatting

Maar liefst 25 tot 40% van de jongeren die dak- en thuisloos zijn in de 
Verenigde Staten en in Canada is lesbisch, homo, biseksueel of transgender 
(Edidin, Ganim, Hunter, & Karnik, 2012; Josephson & Wright, 2000; Ray, 
2006). In Nederland is nog nooit onderzoek gedaan naar LHBT-jongeren 
die dak- of thuisloos zijn. In dit artikel beargumenteren we dat dergelijk 
onderzoek hard nodig is. Onderzoeksliteratuur uit Nederland laat zien dat 
LHBT-jongeren gemiddeld meer tegen problemen aanlopen dan leeftijdsge-
noten: zowel thuis, op school, als in hun sociale netwerk. Ook hebben ze 
meer kans om te maken te krijgen met middelengebruik en psychische pro-
blematiek, waaronder suïcidaal gedrag en trauma’s. Dergelijke problemen 
dragen bij aan het dak- en thuisloos worden of blijven van jongeren. Wij 
beargumenteren dat dit betekent dat er een kans bestaat dat LHBT-jongeren 
ook in Nederland vaker dak- en thuisloos worden dan andere jongeren. 
Ook beargumenteren we dat het LHBT zijn van deze jongeren een relevant 
gegeven is voor de hulpverlening aan deze groep. We sluiten af met een 
voorstel voor toekomstig onderzoek naar dak- en thuisloze LHBT-jongeren. 
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Naomi was achttien jaar toen zij haar verhaal deelde op de website van Vrij Neder-
land. Vier jaar daarvoor was ze uit de kast gekomen: ze valt op meisjes. Vroeger voelde 
ze zich mede hierdoor verlaten, door god en iedereen. Het gevoel van vervreemding was 
zo sterk dat Naomi op haar achtste aan haar moeder vroeg of ze wel echt bij dit gezin 
hoorde. Later volgden er steeds meer nare scenes thuis, met bedreiging, intimidatie en 
veel angst. Naomi haar zelfbeeld en situatie verslechterden met de jaren, waardoor ze 
geen andere uitweg zag dan een zelfmoordpoging. Na een spoedopname, de nodige di-
agnoses en talloze pogingen op herstel sloot de zorg niet meer aan op wat Naomi nodig 
had. Ze is van huis vertrokken, wat resulteerde in een strijd van twee jaar op straat. 

Inleiding 

In de Verenigde Staten en Canada is maar liefst 25 tot 40% van de jongeren 
die dak- en thuisloos zijn lesbisch, homo, biseksueel of transgender. Zij wor-
den ook wel LHBT-jongeren genoemd (Edidin, Ganim, Hunter & Karnik, 2012; 
Josephson & Wright, 2000; Ray, 2006). LHBT-jongeren zijn daarmee overver-
tegenwoordigd in de daklozenopvang in de Verenigde Staten en Canada. Of 
LHBT-jongeren ook oververtegenwoordigd zijn onder de dak- en thuisloze jon-
geren in Nederland is onbekend: onderzoek naar de combinatie van deze twee 
doelgroepen is in Nederland nog niet uitgevoerd. Ook is nog niet bekend hoe de 
situatie van deze doelgroep verschilt van andere jongeren die dak- en thuisloos 
zijn en wat zij aan specifieke ondersteuning nodig hebben. Wij willen daarom 
op basis van de literatuur antwoord geven op drie vragen: Welke aanwijzingen 
zijn er dat ook in Nederland LHBT-jongeren relatief vaak tot de groep dak- en thuisloze 
jongeren gerekend kunnen worden? Waarom zijn die aanwijzingen relevant? En wat 
betekent dit voor toekomstig onderzoek?

Welke risicofactoren komen overeen?

LHBT-jongeren die dak- en thuisloos zijn, verlaten twee keer vaker het huis 
dan leeftijdsgenoten. Dit blijkt uit onderzoek in de Verenigde Staten (Cochran, 
Stewart, Ginzler, & Cauce 2002). Eén van de voornaamste oorzaken van het 
dak- of thuisloos worden, is dat LHBT-jongeren door afwijzing van familie zijn 
weggelopen of uit huis zijn gezet (Durso & Gates, 2012; Edidin et al., 2012; Ray, 
2006). Een derde van de dak- en thuisloze LHBT-jongeren is fysiek, emotioneel 
of seksueel misbruikt (Durso & Gates, 2012). LHBT-jongeren hebben te maken 
met de uitdagingen van coming out en discriminatie (Ray, 2006) en daarnaast 
met de kwetsbaarheden, dagelijkse moeilijkheden en overlevingsuitdagingen 
van het leven op de straat (Cochran et al., 2002). 

Deze cijfers uit de Verenigde Staten kunnen we niet één op één vertalen naar 
de Nederlandse context. Nederlandse jongeren zijn toleranter ten aanzien van 
lesbische- en homojongeren dan hun leeftijdsgenoten uit de Verenigde Staten 
(Collier, Hornb, Bos, & Sandfort, 2015). Toch ligt ook de acceptatie van ho-
moseksualiteit moeilijk onder Nederlandse jongeren (Keuzenkamp & Kuyper, 
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2013; Kuyper, 2015; De Roos, Kuyper, & Iedema, 2014) en religieuze en etnische 
minderheidsgroepen (Collier, Bos, Merry, & Sandfort, 2014; Huijnk, 2014; De 
Roos et al., 2014). 

Tabel 1. Om hoeveel jongeren gaat het?

Dak- en thuisloze jongeren

Hoeveel jongeren (tot 23 jaar) in Nederland dak- en thuisloos zijn, is onbekend omdat 
de registratie van deze jongeren niet uniform is. Stichting Zwerfjongeren Nederland schat 
dat er 7.980 jongeren zijn die feitelijk of residentieel dakloos zijn (Brummelhuis & Drou-
ven, 2011). Feitelijk dakloos is een jongere die geen eigen woonruimte heeft en daar ook 
geen uitzicht op heeft. Deze jongere overnacht ofwel in de buitenlucht, in een noodop-
vang, of tijdelijk bij vrienden of familie. Residentieel dakloos zijn jongeren zonder eigen 
woonruimte, die zelfstandig (dus niet met een ouder) ingeschreven staan bij een instelling 
voor maatschappelijke opvang, zoals nachtopvang. Deze jongeren vallen onder de noemer 
dak- en thuisloze jongeren omdat opvang geen stabiele leefomgeving voor jongeren biedt 
(Ministerie VWS, 2011).

LHBT-jongeren

Van jongeren in Nederland weten we dat 8,6% van de meisjes en 5,6% van de jongens 
aangeeft voornamelijk of alleen op de eigen sekse te vallen, op beide seksen te vallen, de 
seksuele voorkeur nog niet te weten of voornamelijk - maar niet exclusief - op de andere 
sekse te vallen (Graaf, Kruijer, Acker, & Meijer, 2012). 
Ook weten we uit hetzelfde onderzoek dat 1 op de 11 jongens en 1 op de 5 meisjes wel eens 
seks heeft gehad met iemand van hetzelfde geslacht of dat wel zou willen proberen. 
Hoeveel transgenderjongeren er zijn is onbekend. Wel is bekend is dat ongeveer 1 op de 250 
mensen aangeduid kan worden als transgender (Kuyper, 2012).

Hoe groot de groep LHBT-jongeren precies is hangt sterk af van de vraagstelling. Vraag je 
naar het hebben van een LHBT- identiteit dan zijn de cijfers lager dan dat je vraagt naar 
LHBT-gevoelens. Een belangrijke kanttekening is dat in dergelijke onderzoeken jongeren en 
volwassenen die dak- en thuisloos zijn mogelijk ondervertegenwoordigd zijn. 

Samen anders

LHBT-jongeren vormen samen een zeer diverse groep. Transgenderjongeren staan bijvoor-
beeld voor de keus of en in hoeverre zij hun lichaam willen aanpassen aan hun genderi-
dentiteit. Lesbische-, homo- en bi-jongeren (kortweg LHB-jongeren) hebben niet te maken 
met deze keuzes over hun lichaam. Toch worden LHBT-jongeren vaak als groep aan elkaar 
verbonden omdat zij wel een aantal belangrijke overeenkomsten hebben. Zowel LHB-jon-
geren als transgenderjongeren voelen zich vaak ‘anders’, hebben vragen over hun identiteit 
en hebben te maken met de kans op afwijzing door hun omgeving op hun identiteit en op 
hun (gender non-conform) gedrag. Over de positie en sociale situatie van transgenderjon-
geren is in Nederland niet of nauwelijks onderzoek gedaan. 

Dak- en thuisloze LHBT-jongeren

Als er net zoveel LHBT’s zijn onder jongeren die dak- en thuisloos zijn als onder andere 
jongeren, dan gaat het om meer dan 1000 LHBT-jongeren die dak- en thuisloos zijn. In dit 
artikel laten we zien dat er aanwijzingen zijn dat LHBT-jongeren in Nederland oververte-
genwoordigd zijn binnen de groep jongeren die dak- en thuisloos zijn. 
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Opvallend is dat LHB-jongeren een grote kans hebben om te maken te krij-
gen met dezelfde problemen als jongeren die dak- en thuisloos zijn. Deze pro-
blemen veroorzaken het dak- en thuisloos zijn, dragen hier aan bij, of houden 
het in stand. Over transgenderjongeren is minder bekend maar zij lijken verge-
lijkbare problemen te hebben als jongeren die dak- en thuisloos zijn. Hieronder 
zetten we daarom de problemen en moeilijkheden op een rij waar zowel jonge-
ren die dak- en thuisloos zijn als LHBT-jongeren mee te maken krijgen. 

Problemen in het gezin en afwijzing door ouders
Jongeren die dak- en thuisloos zijn komen relatief vaak uit gezinnen waar 
problemen spelen als hechtingsproblematiek, verwaarlozing, nalatigheid, 
afwijzing door ouders en gebrek aan vertrouwen in de ouders (Jeeninga, 2010; 
Jonker, 2012). Een problematisch gezin is één van de belangrijkste verklaringen 
voor zwerfgedrag onder jongeren (Jonker, 2012). LHBT-jongeren hebben meer 
kans om eveneens op deze manier op te groeien. Zo hebben LHB-jongeren een 
slechtere relatie met hun vader dan hun heteroseksuele leeftijdsgenoten (Bos, 
Sandfort, De Bruyn, & Hakvoort, 2008). LHB-scholieren vinden het gemiddeld 
moeilijker om met hun ouders over hun zorgen te praten dan heteroseksuele 
scholieren en zij ervaren gemiddeld aanzienlijk minder steun van het gezin 
(Kuyper, 2015). Bovendien is openlijk vertellen aan je ouders dat je lesbisch, 
homo, of bi bent niet vanzelfsprekend: zo vertellen meer LHB-jongeren aan 
hun beste vriend(in) dat zij LHB-gevoelens hebben dan aan hun ouders (Kuyper, 
2015). Over transgenderjongeren zijn geen gegevens bekend. 

Uit Amerikaanse onderzoeken weten we dat LHBT-jongeren die te ma-
ken krijgen met negatieve reacties van ouders, meer suïcidaliteit rapporteren 
(D’Augelli, Hershberger, & Pilkington, 1998; Ryan, Huebner, Diaz, & Sanchez, 
2009). In het bijzonder in orthodox religieuze gezinnen en gezinnen die be-
horen tot een etnische minderheidsgroep worden LHBT-kinderen vaak minder 
goed geaccepteerd door hun ouders (Cense, 2014; Huijnk, 2014). In traditione-
le migranten- en vluchtelingengemeenschappen waar de zedelijke familie-eer 
hoog gehouden moet worden, betekent het bekend worden van het LHBT-zijn 
van een jongere vaak een schending van deze eer. Om de familie-eer te be-
schermen of te herstellen kan eergerelateerd geweld toegepast worden. Het gaat 
onder meer om verstoting, mishandeling, uithuwelijking en/of moord (Bren-
ninkmeijer, Geerse, & Roggeband, 2009; Felten, 2014). Uit de praktijk horen 
onderzoekers en trainers hier vaak voorbeelden van terug: jongeren worden 
bedreigd door hun ouders, broers of ooms omdat bekend is geworden dat ze 
LHBT-zijn. Ze worden het huis uitgezet en doodgezwegen of vluchten om aan 
een gedwongen huwelijk of de dood te ontsnappen. 

Spijbelen, problemen met docenten en gepest worden
Als het gezin geen veilige basis biedt, zou het mooi zijn als school dat wel zou 
zijn, maar naast problemen thuis hebben dak- en thuisloze jongeren vaak ook 
nog te maken met problemen op school: veel van hen gaan al lange tijd niet 
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meer naar school voordat ze daadwerkelijk beginnen met zwerven, ze hebben 
vaker problemen met docenten (Jonker, 2012) en zijn relatief vaak laagopgeleid 
(Jeeninga, 2010; Jonker, 2012). Deze risicofactoren voor dak- en thuisloosheid 
komen ook onder LHB-jongeren vaker voor: zij volgen minder hoog onderwijs 
dan heteroseksuele jongeren, het aantal LHB-leerlingen dat recent heeft gespij-
beld is tweemaal zo hoog als onder heteroleerlingen en ze hebben minder vaak 
een goede band met hun docenten (Kuyper, 2015). Van transgenderjongeren is 
dit niet bekend. School is voor veel LHBT-jongeren algeheel geen prettige omge-
ving. Open zijn over wie je bent is lastig: van de Nederlandse scholieren denkt 
slechts 11% dat homo- en bi-leerlingen net als hetero-leerlingen open kunnen 
zijn op school. De anderen denken dat dit niet kan, of alleen tegen vrienden of 
weet dit niet (Kuyper, 2015). 

Gepest worden vergroot het risico om dak- en thuisloos te raken (Gemeente 
Leeuwarden, 2012). LHB-jongeren hebben een vergrote kans om pesten mee 
te maken: het percentage dat wekelijks of zelfs dagelijks wordt gepest is onder 
LHB-scholieren vier keer hoog als onder hetero-leerlingen (Kuyper, 2015). Ook 
hebben LHB-leerlingen meer kans op het meemaken van geweld dan heterosek-
suele leerlingen (Mooij, Fettelaar, & De Wit, 2012). Bi- en homo-jongens zijn 
daarbinnen een risicogroep: ze worden vaker uitgescholden dan lesbische- en bi 
meisjes (Collier, Bos & Sandfort, 2013). Het mikpunt van spot zijn in het bijzon-
der gendernonconforme jongeren: jongens die worden gezien als vrouwelijk en 
meisjes die worden gezien als mannelijk (Baams & Bos, 2014; Van Beusekom, 
Roodenburg, & Bos, 2012). Gendernonconform zijn komt vaker voor onder les-
bische-, homo- en biseksuele jongeren (Kuyper, 2015). Jongeren die zichzelf 
ervaren als gendernonconform krijgen meer te maken met homonegativiteit 
(Van Beusekom, Baams, Bos, Overbeek, & Sandfort, in press; Van Beusekom et 
al., 2012) en met negatieve opmerkingen in het algemeen (Van Beusekom et 
al., 2012). Omdat gendernonconformiteit onder meer gaat over twijfels over de 
eigen genderidentiteit (Baams & Bos, 2014) is denkbaar dat onder deze jongeren 
zich relatief veel transgenderjongeren bevinden en dat zij dezelfde of ernstigere 
vormen van afwijzing en geweld meemaken.

Beperkt sociaal netwerk
Als je zoals veel dak -en thuisloze jongeren problemen hebt met familie en op 
school wordt gepest of ‘er niet bij hoort’, kan steun vanuit je netwerk helpen. 
Maar voor dak- en thuisloze jongeren is dat sociale netwerk juist gemiddeld be-
perkter in omvang en van slechtere kwaliteit (Jeeninga, 2010; Jonker, 2012). Bij 
LHB-jongeren is de omvang van hun netwerk niet kleiner, maar de kwaliteit wél 
minder. Zo zien we dat zij zich vaak eenzamer voelen dan hun heteroseksuele 
leeftijdsgenoten (Kuyper, 2015). In interviews met LHB-jongeren komt ook naar 
voren dat zij zich in het bijzonder eenzaam kunnen voelen in de periode dat zij 
met niemand of weinig mensen durven te spreken over hun seksuele voorkeur 
(Van Bergen & Van Lisdonk, 2010). Over transgenders - waaronder jongeren 
van 16 tot 24 jaar - weten we dat zij vaker eenzaam zijn in vergelijking met 
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de algemene bevolking (Keuzenkamp, 2012). Of deze cijfers verschillen voor 
diverse leeftijdsgroepen is niet bekend. 

Slechtere psychische gezondheid en meer middelengebruik
Als je problemen hebt in de thuissfeer, op school, een beperkt sociaal netwerk 
en traumatische ervaringen dan kan dit vrijwel niet zonder gevolgen blijven. 
Dit is terug te zien in de cijfers: jongeren die dak- en thuisloos zijn hebben een 
relatief slechte psychische gezondheid. 40% van hen kampt met ernstige psy-
chische problemen (Jeeninga, 2010). 

Ook bij LHBT-jongeren blijven de problemen niet zonder gevolgen. Bij LHB-
scholieren heeft meer dan de helft psychische -of gedragsproblemen. Zij hebben 
ruim twee keer zo vaak emotionele problemen, gedragsproblemen en kampen 
met hyperactiviteit (Kuyper, 2015). LHB-jongvolwassenen hebben meer psychi-
sche problemen dan heteroseksuele jongvolwassenen en psychische klachten 
waaronder in de put zitten, niet kalm en rustig zijn en zich niet gelukkig voelen 
komen bijna twee zo vaak voor (Kuyper, 2015). Van de transgenderjongeren 
van 16 tot 24 jaar kampt 73% met psychische problemen (Keuzenkamp, 2012). 

Naast psychische problemen, komt er ook meer middelengebruik voor on-
der LHB en dak- en thuisloze jongeren. Er wordt geschat dat bij 35 tot 60% van 
de jongeren die dak- en thuisloos zijn sprake is van drugsmisbruik en/of drugs-
verslaving (Jeeninga, 2010). Van de Nederlandse lesbische, homo- en biseksuele 
jongeren weten we dat zij meer blowen dan heteroseksuele jongeren (Kuyper, 
2015; Kuyper & De Wit, 2011). Onder LHB-scholieren ligt het percentage zelfs 
2,5 keer hoger dan onder heteroseksuele scholieren (Kuyper, 2015; Kuyper & De 
Wit, 2011). Van transgenderjongeren zijn geen gegevens bekend ten aanzien 
van middelengebruik. 

Meer traumatische ervaringen
Van belang voor de psychische gezondheid is ook de afwezigheid van trauma. 
Jongeren die dak- en thuisloos zijn hebben relatief vaak traumatische ervarin-
gen (Jeeninga, 2010). Onder LHBT-jongeren is niet onderzocht of zij meer risico 
lopen op traumatisering dan andere jongeren. We weten wel dat zij vaker erva-
ringen hebben die kunnen leiden tot trauma. LHB-jongeren worden vaker het 
slachtoffer van geweld op school dan andere jongeren (Mooij et al., 2012). Bijna 
de helft van de LHB-jongeren heeft het afgelopen jaar een negatieve ervaring 
meegemaakt. Bedreiging vanwege de seksuele voorkeur maakte 5% mee, en 8% 
heeft ongewenste seksuele aandacht gekregen als een vorm van een negatieve 
reactie ten aanzien van het LHB-zijn (Kuyper, 2015). 42% van de transgenders 
die meededen aan onderzoek kreeg negatieve reacties waaronder schelden, be-
dreiging en fysiek geweld (Keuzenkamp, 2012). Ook is bekend dat LHB-jonge-
ren meer kans hebben op het meemaken van grensoverschrijdende seksuele 
ervaringen (Graaf et al., 2012; Kuyper, Wit, Adam, Woertman, & Berlo, 2009).
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Vaker zelfmoordgedrag
Psychische problematiek kan tot uiting komen in zelfmoordgedrag. Zowel on-
der jongeren die dak- en thuisloos zijn als onder LHB-jongeren komt zelfmoord-
gedrag vaker voor dan gemiddeld. Uit een onderzoek onder jongeren die dak- en 
thuisloos zijn in Utrecht bleek dat 8% het afgelopen jaar een zelfmoordpoging 
had gedaan (Beijersbergen, Jansen, & Wolf, 2008). Van de LHB-jongeren heeft 
9% wel eens een poging gedaan. Daarmee ligt het aantal zelfmoordpogingen 
4,5 keer zo hoog als onder heteroseksuele jongeren (Kuyper, 2015). Suïcidaal 
gedrag onder LHB-jongeren is onder meer gerelateerd aan negatieve reacties van 
ouders op hun seksuele voorkeur en aan negatieve reacties van leeftijdsgenoten 
op school. Dit laatste blijkt een nog belangrijkere voorspeller van zelfmoord 
onder lesbische-, homo- en bi-jongeren dan het eerste (Van Bergen, Bos, Van 
Lisdonk, Keuzenkamp, & Sandfort, 2012). Over transgenders - waaronder jon-
geren van 16 tot 24 jaar - weten we dat 21% een zelfmoordpoging heeft gedaan 
(Keuzenkamp, 2012). Of het cijfers hoger of lager ligt onder specifiek transgen-
derjongeren is niet bekend. 

Meer te maken met hulpverlening
Gezien de problematiek waar jongeren die dak-of thuisloos worden of zijn 
mee te maken hebben gekregen, is het niet verwonderlijk dat zij veel meer 
in aanraking komen met jeugdzorg. Onder de jongeren die dak- en thuisloos 
zijn, heeft 50 tot 60% contact gehad met jeugdhulp of de Kinderbescherming 
(Jeeninga, 2010; Jonker, 2012). Of LHBT-jongeren vaker in aanraking komen 
met jeugdhulp of kinderbescherming is niet bekend. Echter kan op basis van de 
hiervoor genoemde risicofactoren voor LHBT-jongeren - waaronder afwijzing in 
het gezin en psychische problematiek - gesteld worden dat het plausibel is dat 
zij vaker te maken krijgen met jeugdhulp (Emmen, Addink, & Felten, 2014). Dit 
geldt in het bijzonder voor de transgenderjeugd: daar heeft 73% te maken met 
psychische problemen (Keuzenkamp, 2012). 

Waarom zijn deze overeenkomsten Belangrijk? 

De moeilijkheden die we hiervoor hebben geschetst, laten duidelijke vereen-
komsten zien in risicofactoren en negatieve ervaringen tussen LHBT-jongeren 
en dak- en thuisloze jongeren. Het lijkt daarom niet onwaarschijnlijk dat LHBT-
jongeren in Nederland oververtegenwoordigd zijn onder de jongeren die dak- 
en thuisloos zijn. Waarom is dat gegeven relevant? Waarom zou er aandacht 
moeten zijn voor het LHBT-zijn van LHBT-jongeren die dak- en thuisloos zijn? 
Allereerst omdat LHBT-zijn een belangrijke rol speelt in de problemen die LHBT-
jongeren tegen komen. Dit betekent dat LHBT-gevoelens onderwerp van ge-
sprek zouden moeten zijn in de begeleiding of ondersteuning van jongeren. 
De tweede reden dat aandacht voor LHBT belangrijk is onder dak- en thuisloze 
jongeren, is omdat jeugdvoorzieningen en -hulp mogelijk minder toegankelijk 
zijn voor dak- en thuisloze LHBT-jongeren die hulp nodig hebben. 
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Verband tussen LHBT-zijn, negatieve reacties en kwetsbaarheid
Wat LHBT-jongeren kwetsbaarder maakt dan andere jongeren is ‘minderheids-
tress’. Minderheidsstress is de wetenschappelijke benaming voor de extra stress 
of spanning waar je mee te maken krijgt als je een minderheid bent. Het gaat 
om stress onder meer vanwege ervaringen met uitsluiting en discriminatie, de 
angst voor deze ervaringen, het verbergen van het LHBT-zijn en geïnternaliseer-
de homofobie, bi-fobie of transfobie (Baams, Grossman, & Russell 2015; Meyer, 
2003). Die stress kan grote impact hebben op het welzijn en de gezondheid 
van jongeren. Zo weten we dat negatief bejegend worden door leeftijdsgenoten 
gerelateerd aan seksuele oriëntatie of genderidentiteit/ - expressie samenhangt 
met verminderde psychische gezondheid, meer school gerelateerde problemen 
en meer middelengebruik (Van Beusekom et al., 2014; Collier, Van Beusekom, 
Bos, & Sandfort, 2013). Ook gender non-conform zijn betekent meer negatieve 
reacties krijgen en dit hangt samen met een lagere mate van psychologisch 
welzijn wat verklaard wordt door de stigmatiserende ervaringen (Baams & Bos, 
2014). Kortom: LHBT-jongeren hebben een kleinere kans om probleemloos op 
te groeien dan andere jongeren simpelweg omdat ze tot een minderheidsgroep 
behoren die nog niet volledig geaccepteerd wordt. 

Er over praten
Als de kwetsbare positie van LHBT-jongeren samenhangt met hun LHBT-zijn 
en het gebrek aan acceptatie hiervan in onze samenleving, dan ligt het voor 
de hand om het LHBT-zijn van de jongeren te bespreken in de begeleiding 
en ondersteuning van deze jongeren. Maar met Naomi is nooit gepraat over 
haar seksuele voorkeur. Uit onderzoek in de jeugdhulp, jeugdwelzijn en jeugd-
LVB (afkorting voor licht verstandelijk beperkt) sector blijkt dat Naomi geen 
uitzondering is. Het is nog verre van vanzelfsprekend om in de hulp aan 
jongeren over seksuele voorkeur of genderidentiteit te spreken. Zo worden 
LHBT-gevoelens niet gesignaleerd, is LHBT-zijn geen onderwerp van gesprek, 
wordt er geen begeleiding geboden aan LHBT-jongeren en niet doorverwezen 
naar specialistische hulpverlening (Emmen et al., 2014). In het bijzonder voor 
transgenderjongeren is dit relevant: het blijkt dat deze jongeren baat hebben 
bij de (medische) behandeling voor hun genderdysforie zodat zij voorbereid 
worden op een leven passend bij hun genderidentiteit (De Vries, 2010). Tot nu 
toe worden zij niet of nauwelijks op die mogelijkheid gewezen door de reguliere 
hulpverlening (Emmen et al., 2014). 

Maar waarom wordt er niet over LHBT-zijn gesproken met jongeren? Uit 
vragenlijstonderzoek onder professionals die met jongeren werken, kwam naar 
voren dat zij het LHBT-thema niet bijzonder willen maken, er zo normaal mo-
gelijk over willen doen en er daarom juist niet over praten (Emmen et al., 2014). 
Wat deze professionals daarbij over het hoofd zien, is dat LHBT-zijn voor jonge-
ren zelf juist wél bijzonder is. Zij lopen een tijdlang, soms wel jaren, met deze 
gevoelens rond voordat ze er met iemand over durven praten. Een deel van de 
lesbische-, homo- en bi-jongeren doet zelfs zijn best om niet herkend te worden 
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en zou liever heteroseksueel zijn (Van Bergen & Van Lisdonk, 2010; Van Lisdonk 
& Van Bergen, 2010; Kuyper 2015). Dat betekent dat de wens van professionals 
om het thema te benaderen als zijnde ‘niet bijzonder’ er toe kan leiden dat deze 
professionals de kans mislopen om jongeren te helpen met datgene waarmee zij 
worstelen. Een thema dat in verband staat met - of mogelijk zelfs een veroorza-
ker is van - hun problemen thuis, op school of met hun psychische gezondheid. 
Kwalitatieve goede ondersteuning en hulp bieden aan LHBT-jongeren betekent 
dat het LHBT-thema niet genegeerd kan worden. 

Toegankelijkheid van jeugdvoorzieningen
Zijn de verschillende vormen van hulp- en dienstverlening die worden geboden 
aan jongeren die dak- en thuisloos zijn ook toegankelijk en passend voor LHBT-
jongeren die dak- en thuisloos zijn? Dit lijkt vanzelfsprekend maar in de Ver-
enigde Staten zien we dat het niet altijd het geval is. Zo geven LHBT- jongeren 
die dak- en thuisloos zijn aan dat ze niet veilig zijn in de opvang (Abramovich, 
2012; Ray, 2006). De drempel is hoog voor LHBT-jongeren om hulp te zoeken. 
Omdat ze niet weten hoe de hulpverlener die ze treffen denkt over hun seksu-
ele voorkeur of genderidentiteit. Of omdat zij vermoeden dat er geen begrip is, 
vanwege een gebrek aan kennis (Quintana, Rosenthal, & Krehely, 2010). Door 
het gebrek aan aansluitende ondersteuning, zwerven thuisloze LHBT-jongeren 
vaker en langer op straat en kost het hen meer moeite om van de straat af te ko-
men dan heteroseksuele leeftijdsgenoten (Abramovich, 2012). LHBT-jongeren 
zijn gedwongen hun tijd door te brengen in omgevingen waar zij geconfron-
teerd worden met de dreiging van onveilige situaties. LHBT-jongeren die dak- 
en thuisloos zijn, kunnen in een omgeving met dagelijks risico voor homo- en 
transfobie niet terugvallen op een sociaal netwerk voor steun (Abramovich, 
2012).

Als oplossing zijn er in met name de Verenigde Staten en Canada specifieke 
voorzieningen ontwikkeld voor dak- en thuisloze LHBT-jongeren. Zo is er in de 
LHBT-vriendelijke stad Toronto een zogenaamde Gay Village. Het is een veilige 
plaats voor jongeren die recentelijk uit de kast zijn gekomen of uit huis zijn 
gestuurd en zijn verhuisd naar Toronto (Abramovich, 2012). Ook voor dak- en 
thuisloze LHBT-jongeren in New York is er een veilige opvang: The Ali Forney 
Center. Het heeft een nood-huis-programma, een dagcentrum, overgang naar 
huisvesting en een outreachend programma voor jeugd tussen de 16 en 24 
(Abramovich, 2012).

Hoe Moet Toekomstig onderzoek Eruit zien?

We doen in Nederland onderzoek naar dak- en thuisloze jongeren en naar 
LHBT-jongeren. Maar vooralsnog ontbreekt onderzoek naar de combinatie van 
deze twee doelgroepen: LHBT-jongeren die dak- en thuisloos zijn. Het is daar-
door onvoldoende bekend hoe de situatie van deze doelgroep verschilt van an-
dere jongeren die dak- en thuisloos zijn en wat zij aan specifieke ondersteuning 
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nodig hebben. Omdat de moeilijkheden er duidelijk wel zijn, en deze jongeren 
daar de nodige hulp bij kunnen gebruiken, willen wij een lans breken om te 
starten met onderzoek naar LHBT-jongeren die dak- en thuisloos zijn. Alleen 
door oog te hebben voor de specifieke problemen van LHBT-jongeren, kunnen 
deze aangepakt worden en kan hun situatie verbeterd worden. 

Allereerst kan dit gedaan worden door in toekomstige onderzoeken onder 
jongeren die dak- en thuisloos zijn een vraag te stellen over seksuele voorkeur 
én een vraag over genderidentiteit. Op die manier krijgen we enig zicht op de 
omvang van de groep LHBT-jongeren die dak- en thuisloos zijn. Daarnaast is 
het nodig om door onderzoek meer zicht te krijgen op de ervaringen, wensen 
en behoeften van de groep dak- en thuisloze jongeren die LHBT-gevoelens heb-
ben. Welke specifieke problemen ervaren thuisloze LHBT-jongeren in Neder-
land? Hoe verloopt volgens hen hun bestaan als dak- en thuisloze? En welke 
factoren ervaren zij die een rol spelen in het verminderen van problemen en het 
beëindigen van hun dak- en thuisloos zijn? Welke specifieke behoeften hebben 
deze jongeren? Wat zijn hun ervaringen met hulp en ondersteuning vanuit pro-
fessionals? Wanneer en op welke manier vinden zij het praten over hun LHBT-
gevoelens prettig? En hebben zij behoefte aan aparte opvang zoals in Canada en 
de Verenigde Staten gebeurt? 

Tevens is het nodig om onderzoek te doen onder professionals. In de prak-
tijk van de jeugdsector is de groep LHBT-jongeren, zoals hierboven beschreven, 
deels onzichtbaar voor professionals (Emmen et al., 2014). Is dit ook het geval 
in de dak- en thuisloze sector? Weten professionals van het LHBT-zijn van hun 
cliënten? Is het zichtbaar voor professionals? Maken zij het bespreekbaar? Wat 
zijn redenen voor eventuele onzichtbaarheid? Ook gaat het om vragen gericht 
op wat professionals en andere mensen in het netwerk van jongeren nodig heb-
ben aan specifieke kennis en vaardigheden om dak- en thuisloze LHBT-jongeren 
te ondersteunen. Hierbij gaat het om vragen zoals: hoe kunnen professionals 
families en jongeren ondersteunen in het omgaan met de seksuele- en genderi-
dentiteit van de jongere? Hoe kan de thuisomgeving verbeterd worden zodat de 
kans verkleind wordt dat LHBT-jongeren het huis moeten verlaten (Cochran et 
al., 2002)? En met het oog op de toekomst: welke mogelijkheden zijn er om de 
thuissituatie te verbeteren zodat de jongere weer naar huis kan? 

‘dat Gezien Wordt Wie ze Echt zijn’

LHBT-jongeren hebben vaker een moeilijke jeugd gehad dan andere jongeren. 
Zij lopen hierdoor meer risico om terecht te komen in de hulpverlening. In 
het ergste geval worden LHBT-jongeren dak- of thuisloos. Internationale studies 
geven aanwijzingen dat dit veel voorkomt. En ook in Nederland is niet ondenk-
baar dat dit het geval is: de aanwijzingen hiervoor hebben wij in dit artikel op 
een rijtje gezet. Toch is er nog nooit onderzoek geweest naar dak- en thuisloze 
LHBT-jongeren. In dit artikel hebben we beargumenteerd dat dergelijk onder-
zoek wenselijk is voor het welzijn van deze jongeren. 
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Naomi, die haar verhaal deed in Vrij Nederland, ontmoette uiteindelijk 
haar huidige vriendin. Zij vonden bij elkaar de gemiste steun. Het had haar 
gemakkelijker gemaakt kunnen worden als er oog was geweest voor haar seksu-
ele voorkeur. Naomi: ‘Op de opvang werd er vaak negatief over homoseksuali-
teit gepraat, zowel door medewerkers als jongeren. Ik zag hoe een transgender 
erg gepest werd. En nooit heeft een hulpverlener bij mij verder gevraagd dan 
het bekende “heb je een vriendje?”. Ik kon er met niemand over praten en durf-
de mijzelf niet te zijn.’ Naomi heeft tijdelijk een plek om te wonen en ze start 
weer met school om haar toekomst op te bouwen. Maar haar indicatie loopt af 
en de angst om weer op straat te komen is groot. Ze wil zich niet meer verstop-
pen en voordoen als iemand die ze niet is om maar onderdak te hebben. Naomi: 
‘Ik hoop dat dit jongeren in de toekomst bespaard kan blijven. Dat gezien wordt 
wie zij echt zijn, naast alle problemen.’

Abstract

At least 25 to 40% of the young homeless people in the United States and Can-
ada is lesbian, gay, bisexual or transgender (Edidin, Ganim, Hunter, & Karnik, 
2012; Josephson & Wright, 2000; Ray, 2006). In the Netherlands no research 
has been done yet regarding LGBT young people who are homeless. In this 
article we argue that such research is needed urgently. Research literature in the 
Netherlands shows that LGBT young people suffer more problems than their 
peers: both at home, in school, and in their social networks. They also run a 
higher risk of becoming involved with substance abuse and mental problems, 
such as suicidal behaviour and traumas. These kinds of problems contribute to 
their becoming or remaining homeless. We argue that this means it is likely 
that LGBT young people in the Netherlands also become homeless more often 
than other young people. We also argue that their being LGBT is relevant for 
the care provided to these young people. Finally we present a proposal for fu-
ture research into homeless LGBT young people. 
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