
Heb	  jij	  in	  jouw	  jeugd	  een	  rolmodel	  gehad?	  Of	  heb	  je	  op	  dit	  moment	  
in	  je	  leven	  een	  rolmodel?	  En	  wat	  betekent	  dit	  rolmodel	  voor	  jou?	  In	  
oktober	  2017	  hebben	  wij	  onder	  andere	  deze	  vragen	  voorgelegd	  aan	  
de	  leden	  van	  het	  AmsterdamPinkPanel.	  Dit	  onderzoek	  richtte	  zich	  
op	  rolmodellen	  onder	  LHBTI-‐ers	  en	  de	  invloed	  van	  deze	  rolmodellen	  
op	  de	  ontwikkeling	  van	  LHBTI-‐ers	  en	  hun	  gedrag.	  In	  totaal	  hebben	  
508	  respondenten	  deelgenomen	  aan	  dit	  onderzoek.	  In	  deze	  
infographic	  zijn	  de	  belangrijkste	  uitkomsten	  op	  een	  rij	  gezet!	  
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Onderzoek	  naar	  rolmodellen	  

Heb	  jij	  in	  je	  jeugd	  een	  rolmodel	  gehad?	  

Ja	  (39%)	  

Vrouw	   Man	  
37%	   21%	  

Transgender	  
37%	  

Het	  rolmodel	  was	  in	  	  
52%	  van	  de	  gevallen	  	  
geen	  LHBTI-‐er	  ! 

De	  overige	  48%	  heeft	  
bewust	  wél	  voor	  een	  

LHBTI-‐rolmodel	  gekozen	  

Op	  de	  vraag	  wat	  een	  rolmodel	  voor	  je	  betekent	  of	  
betekend	  heeft	  zijn	  de	  onderstaande	  drie	  punten	  het	  
vaakst	  genoemd:	  

Heb	  jij	  op	  dit	  moment	  in	  je	  
leven	  een	  rolmodel?	  

Ja	  (26%)	  

49%	  35%	  48%	  

Wie	  was/is	  jouw	  rolmodel?	  
Hieronder	  de	  meest	  gekozen	  antwoorden	  uitgesplitst	  in	  twee	  categorieën.	  De	  
roze	  percentages	  geven	  de	  rolmodellen	  uit	  de	  jeugd	  van	  de	  respondenten	  weer.	  
De	  percentages	  in	  het	  paars	  zeggen	  iets	  over	  de	  huidige	  rolmodellen	  van	  de	  
respondenten.	  	  

35%	  
16,8%	  

	  21,5%	   18%	  
	  

Een	  BN’er	  of	  internationaal	  beroemd	  persoon	  

Een	  ander	  persoon	  uit	  mijn	  omgeving	  

Vader	  of	  moeder	  

Een	  goede	  vriend/vriendin	  

32%	  
13,5%	  

6%	   35%	  
Hieronder	  een	  uitsplitsing	  van	  de	  genders	  van	  de	  respondenten.	  
Af	  te	  lezen	  is	  welk	  percentage	  per	  ‘Ja’	  categorie	  ‘man’,	  ‘vrouw’	  
of	  ‘transgender’	  is.	  

Deze	  persoon	  gaf/geeft	  mij	  
zelfvertrouwen	  over	  wie	  ik	  ben	  

Deze	  persoon	  hielp/helpt	  mij	  met	  het	  
vinden/creëren	  van	  mijn	  identiteit	  

Deze	  persoon	  inspireerde/inspireert	  
mij	  om	  dingen	  te	  doen	  die	  ik	  anders	  
niet	  zou	  hebben	  gedaan	  

In	  totaal	  hebben	  129	  vrouwen,	  337	  mannen	  en	  37	  
transgenders	  deelgenomen	  aan	  het	  onderzoek	  

Hoe	  jonger	  de	  respondent,	  hoe	  groter	  de	  kans	  dat	  
hij	  of	  zij	  op	  dit	  moment	  een	  rolmodel	  heeft	  

Van	  de	  deelnemers	  onder	  de	  30	  jaar	  oud,	  met	  een	  huidig	  
rolmodel,	  geeft	  80%	  aan	  dat	  deze	  persoon	  een	  LHBTI-‐er	  is	  

Ruim	  90%	  van	  de	  respondenten	  had	  een	  
rolmodel	  buiten	  de	  directe	  familieleden	  om	  

Is	  de	  meest	  genoemde	  
BN’er	  als	  rolmodel	  
onder	  alle	  panelleden	  


