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Inleiding
In opdracht van het Sociaal Cultureel Planbureau heeft TNS NIPO in de periode van juni
2011 tot en met april 2012 een onderzoek onder transgenders uitgevoerd.
Dit onderzoek maakt deel uit van een overkoepelend onderzoek naar de acceptatie van
homoseksuele, biseksuele, lesbische mensen en transgenders in Nederland. Het
onderzoek onder transgenders beslaat de tweede fase van dit overkoepelende
onderzoek.
Het onderzoek onder transgenders is gericht op het inventariseren van de ervaringen met
betrekking tot coming-out, acceptatie, negatieve ervaringen, veiligheid en psychisch
welbevinden van transgenders. Het onderzoek richtte zich specifiek op inwoners van
Nederland van zestien jaar en ouder die zich niet (helemaal) thuis voelen of voelden in
het lichaam waarin ze geboren zijn. Mensen met een ambivalente of tegengestelde
genderidentiteit, die van geslacht zijn veranderd of dat wellicht gaan doen. Het SCP voert
het onderzoek uit in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
TNS NIPO was verantwoordelijk voor de uitvoering van het veldwerk van het onderzoek.
Het veldwerk van het onderzoek is in het najaar van 2011 gestart. Er werd in de eerste
fase gebruik gemaakt van een betrekkelijk nieuwe onderzoeksmethode: Respondent
Driven Sampling (RDS). Daarbij kon niet iedereen die zich tot de doelgroep rekende uit
zichzelf meewerken aan het onderzoek: men moest door een respondent (familielid,
vriend, kennis of collega) voor het onderzoek worden gevraagd. Half februari 2012 startte
de tweede fase van het onderzoek. Daarin stond deelname wel open voor alle
transgenders.
In dit veldwerkverslag geven we een beschrijving van de manier waarop het onderzoek is
opgezet en uitgevoerd. Hoofdstuk 1 behandelt de opzet en de steekproeftrekking voor
het onderzoek. In het hoofdstuk 2 gaan we in op vragenlijst. Hoofdstuk 3 gaat over de
responsbevordering en beloningen. In hoofdstuk 4 komt tot slot de respons en het
responsverloop aan bod.
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1

De onderzoeksopzet

De werving van het onderzoek onder transgenders heeft plaatsgevonden in drie fases, te
weten:
1. werving met de RDS-procedure via een speciaal daarvoor ingerichte website
2. werving via het panel van TNS Nipo: NIPObase
3. werving via openbare link op een speciaal ingerichte website
In dit hoofdstuk geven we per fase een korte beschrijving van de gehanteerde methoden.

1.1

Fase 1: De RDS-procedure

De werving van respondenten heeft in de eerste fase van het onderzoek plaatsgevonden
volgens de methode van Respondent Driven Sampling (RDS). Voor deze methode van
werven is door TNS NIPO een speciale website ontworpen en gebouwd. Zoals
beschreven in het bestek van het SCP ziet de RDS-methode er samengevat als volgt uit:

Respondent driven sampling
Deze methode erop neer dat allereerst een aantal respondenten (ook wel seeds genoemd) gericht
wordt benaderd met het verzoek om deel te nemen aan het onderzoek. Zij krijgen bovendien het
verzoek om op hun beurt een aantal anderen (meestal wordt uitgegaan van drie personen) te
vragen om de enquête in te vullen. En zo verder. Het streven is om zo lang mogelijke ‘ketens’ van
respondenten te krijgen. Op een zeker moment is er een bepaalde verzadiging bereikt en leidt het
toevoegen van meer respondenten niet meer tot verandering in de samenstelling van de
steekproef. Bovendien kan dan worden aangetoond dat de eigenschappen van de seeds niet meer
van invloed zijn op de samenstelling van de uiteindelijke steekproef waardoor er, mits wordt
voldaan aan een aantal voorwaarden, gesproken kan worden van een
waarschijnlijkheidssteekproef. De respondenten krijgen ook een aantal vragen over de omvang van
hun persoonlijk netwerk wat betreft de doelpopulatie van het onderzoek. Deze gegevens worden
gebruikt voor het wegen van de data. (Zie verder: http://www.respondentdrivensampling.org/

1.1.1
Netwerkboom
Ten behoeve van de RDS-methode hebben we voor aanvang van het veldwerk een
complete netwerkboom opgesteld. Het schema dat voor de netwerkboom gehanteerd is
bestaat uit 12 waves:







Seed
Wave 1: 3 uitnodigingen
Wave 2: 3 uitnodigingen
Wave 3: 2 uitnodigingen
Wave 4: 2 uitnodigingen
Wave 5 tot Wave 12: 1 uitnodiging

De uitnodigingen in de netwerkboom hebben allen een vooraf vastgestelde
netwerkpositie. Iedere netwerkpositie in de boom kreeg vervolgens een netwerknummer
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toegekend. Op basis van het netwerknummer is het mogelijk om de positie van de
respondent in de netwerkboom te herleiden. In figuur 1 is de netwerkboom schematisch
weergegeven. Het mogelijke verloop van de respons is voor één tak volledig
weergegeven. Schematisch ziet de netwerkboom er als volgt uit:

1 | Schematische weergave netwerkboom
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1.1.2
Benadering respondenten RDS
Het SCP heeft ten behoeve van de RDS-methode bij de start van het onderzoek achttien
seeds geworven. Deze achttien seeds vormden de start van achttien afzonderlijke
respondentenketens. Aangezien de respons van het onderzoek achterbleef bij de
verwachtingen zijn er in gedurende de loop van het onderzoek achttien extra seeds
ingezet. In totaal zijn er dus 36 seeds gevraagd voor deelname aan het onderzoek.
Om de anonimiteit van de seeds te waarborgen heeft het SCP de seeds van een
uitnodiging voor het onderzoek voorzien. De seeds zijn aangedragen door verschillende
belangengroepen voor transgenders waarmee het SCP in contact stond.
Deelnemende seeds is gevraagd om, na het in vullen van de vragenlijst, andere
transgenders te benaderen en uit te nodigen voor deelname aan het onderzoek. Na
afronding van de vragenlijst door een seed werd de mogelijkheid geboden om maximaal
drie en minimaal een andere transgender uit te nodigen.
Schematisch zag dit proces er als volgt uit:
potentiële respondent logt

respondent heeft vragenlijst

in met inlogcode

ingevuld

respondent ziet scherm met

TNS NIPO registreert

drie uitnodigingen

uitgedeelde nummers en
positie in netwerk

respondent werft potentiële

respondent geeft inlogcode
door aan potentiële
respondent

periode van 56 dagen

respondent

respondent monitort en
potentiële respondent vult

remindert (indien nodig)

vragenlijst in

potentiële respondent

respondent bezoekt

voordat respondent scherm

website voor ontvangst

met vergoeding ziet, volgt

vergoeding

uitnodiging voor deelname
non-responsvragenlijst

respondent ziet scherm met
(totaal) verdiende bol.com
vergoeding
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1.1.3
De respondentenwebsite voor de RDS-procedure
Deelname aan het onderzoek was mogelijk via een speciaal voor het
transgenderonderzoek ingerichte website: www.transgenderonderzoek.nl
De website was opgebouwd uit een aantal tabbladen, te weten:
o Inlogpagina: deze pagina bevatte informatie over het onderzoek evenals
contactinformatie (helpdesk).
o Vragenlijst: bevatte de vragenlijst (nadat de vragenlijst is ingevuld werd deze
functionaliteit op inactief gezet).
o Uitnodigingen: bevatte een overzicht van de toegewezen uitnodigingen en de
mogelijkheid om de uitnodigingen door te sturen of te printen.
o Vergoeding: gaf de mogelijkheid om de verdiende vergoeding in te zien.
Daarnaast bevatte het tabblad een button waarmee de non-responsvragenlijst
kon worden opgestart.
Respondenten kregen toegang tot de website via een inlogcode die zij op het
beginscherm konden invoeren. De teksten die gebruikt zijn op de website zijn
opgenomen in de bijlage.
2 | Screenshot website www.transgenderonderzoek.nl

Veldwerkverslag Transgenderonderzoek | G1768 | © TNS NIPO | april 2012 | 6

1.2

Fase 2 – TNS NIPObase

Omdat de respons van het onderzoek op basis van de RDS-methode tegenviel, is tijdens
het veldwerk besloten een aanvullende steekproef te trekken uit het panel van TNS
NIPO: TNS NIPObase. Panelleden van 16 jaar en ouder die in een eerdere screening
hadden aangegeven zich te herkennen in de omschrijving van transseksueel,
transgenderist of travestiet vielen in de steekproef voor het transgenderonderzoek en zijn
per e-mail door TNS Nipo uitgenodigd voor deelname. Respondenten is ook gevraagd
om andere transgenders op het onderzoek te attenderen via een openbare link op
www.transgenderonderzoek.nl

1.3

Fase 3 – Openbare link

Naast een aanvullende steekproef uit TNS NIPObase is er gebruikt gemaakt van een
convenience sample. Dat wil zeggen dat door het SCP via verschillende kanalen
(websites voor transgenders, persbericht van SCP, Facebook) een algemene oproep is
geplaatst voor deelname aan het transgenderonderzoek. Deelname was mogelijk via een
openbare link op www.transgenderonderzoek.nl. Mensen die zich tot de doelgroep van
het onderzoek rekenden werden uitgenodigd om de enquête in te vullen en deelnemers
aan het onderzoek werd gevraagd anderen op het onderzoek te attenderen.
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2

De vragenlijst

De voorbereiding van het transgenderonderzoek bestond uit een aantal
onderzoeksfasen. Hieronder vindt u de gehanteerde aanpak verder uitgewerkt aan de
hand van een stappenplan.

2.1

Stap 1a – de conceptvragenlijst

De conceptvragenlijst voor het onderzoek is door het SCP beschikbaar gesteld. Deze
vragenlijst is gebruikt als input voor de testfase. TNS NIPO heeft suggesties gedaan om
de vragenlijst verder te optimaliseren. Vervolgens is de vragenlijst geprogrammeerd voor
online afname ten behoeve van de testfase.

2.2

Stap 1b – kwalitatief vooronderzoek

2.2.1
Focusgroep
Voor het testen van het de opzet van het onderzoek en de vragenlijst heeft er kwalitatief
vooronderzoek plaatsgevonden. De focusgroep is gehouden met acht personen,
bestaande uit transgenderisten en transseksuelen. De focusgroep duurde circa twee uur.
Op basis van de input en de reacties uit de focusgroep is een aantal zaken voor het
onderzoek verder uitgewerkt en aanscherpt, zoals de vragenlijst, de aanspreekvorm, de
uitnodiging, de introductie van de vragenlijst et cetera. De respondenten ontvingen een
vergoeding voor hun deelname aan de focusgroep.

2.2.2
Individuele interviews
Vervolgens is met behulp van acht individuele interviews de inhoudelijke kwaliteit van de
vragenlijst getest. Het testen van de vragenlijst gebeurde door het afnemen van de online
vragenlijst vanachter de computer. Een kwalitatief onderzoeker zat naast de respondent
en keek mee en stelde vragen, terwijl de respondent de vragenlijst invulde. De
individuele gesprekken waren verdeeld over twee avonden. De input uit de kwalitatieve
gesprekken is gebruikt voor het verder aanscherpen van de uitnodiging van het
onderzoek, de introductie van de vragenlijst en de vragenlijst zelf. Een gesprek duurde
gemiddeld 1,5 uur. De respondenten ontvingen een vergoeding voor hun deelname.

2.2.3
Selectie deelnemers
Selectie van de deelnemers aan zowel de focusgroep als de interviews heeft
plaatsgevonden via het panel TNS NIPObase. Respondenten die in een eerdere
screening hadden aangegeven dat ze zich herkenden in de omschrijving van
transgender, transseksueel of travestiet zijn uitgenodigd voor deelname aan het
kwalitatief vooronderzoek. Daarnaast is een aantal respondenten uitgenodigd via een
selectiebureau dat door TNS NIPO werd ingeschakeld.
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2.3

Stap 1c – extra onderzoek sociale netwerkvragen

Voor het vaststellen van de definitieve vragenlijst is na afronding van het kwalitatief
onderzoek een extra onderzoek uitgevoerd om een aantal vragen online te testen.
Het ging om de vragen die betrekking hadden op de sociale netwerkmodule. Uit het
kwalitatief onderzoek was niet duidelijk naar voren gekomen of de vragen over het
sociale netwerk de gewenste informatie opleverden. Om dit te achterhalen is een aantal
respondenten uit TNS NIPObase uitgenodigd om de sociale netwerkvragen in te vullen
en door middel van open vragen in de vragenlijst een reactie te geven.

2.4

Stap 1d – vaststellen definitieve vragenlijst

Op basis van de kwalitatieve pretest en het extra onderzoek naar de sociale
netwerkvragen is een aantal wijzigingen in de teksten voor het onderzoek en de
vragenlijst doorgevoerd. Voordat de vragenlijst vervolgens definitief werd vastgesteld, is
het SCP in de gelegenheid gesteld om de vragenlijst zelf nogmaals te testen vanachter
de eigen computer via een testlink.
Naast de vragenlijst voor het hoofdonderzoek is er een non-responsvragenlijst
vastgesteld.

2.5

Drie versies definitieve vragenlijst

Uiteindelijk zijn er drie versies van de definitieve vragenlijst gebruikt. Een versie voor de
RDS-procedure, een versie voor TNS NIPObase en een versie voor de openbare link.
De versies waren afgezien van de introductie, de afsluiting en de eerste vraag gelijk van
inhoud.
De respondenten voor de RDS-procedure en de respondenten uit TNS NIPObase
hadden de mogelijkheid om het invullen van de vragenlijst te onderbreken en op een later
moment af te maken.
In alle versies konden de respondenten door middel van een voortgangsindicator zien
hoever ze waren met het invullen. In de vragenlijsten was een controlevraag voor leeftijd
ingebouwd en er was een check ingebouwd of de respondenten tot de doelgroep van het
onderzoek behoorden. Deelname aan de vragenlijsten was slechts eenmalig mogelijk
aangezien er een controle op het IP-adres was ingebouwd.
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3

Responsbevordering en beloningen

3.1

RDS-procedure

Een van de genoemde voorwaarden voor de RDS-methode is dat de seeds beschikken
over een uitgebreid netwerk dat benaderd kan worden voor deelname aan het
onderzoek. Daarnaast wordt ter bevordering van de respons binnen de RDS-procedure
gebruik gemaakt van de inzet van beloningen.
Deelnemers aan het interview ontvingen een cadeaubon van tien euro voor een volledig
ingevulde vragenlijst. Het werven van een andere deelnemer die de vragenlijst volledig
invulde leverde nog eens vijf euro extra op. Op deze manier kan een maximale
vergoeding van 25 euro per respondent opgebouwd worden. In totaal hadden de
respondenten recht op 147 beloningen van tien euro en op 113 beloningen van 5 euro.
De vergoedingen zijn uitgekeerd in bol.com bonnen die na afloop van het veldwerk via de
website gedownload konden worden.
Gedurende de veldwerkperiode hebben de seeds een aantal keer per e-mail een
reminder voor het onderzoek ontvangen. Ter promotie van het onderzoek heeft het SCP
bovendien gebruik gemaakt van persberichten, berichten op websites van
belangengroepen en is er een Facebookpagina ingericht.
Ook is er gedurende het veldwerk een aantal wijzigingen in de procedure voor het
verzenden van de uitnodigingen doorgevoerd.
- De termijn voor het versturen van de uitnodigingen en het invullen van de
vragenlijst is enkele keren verlengd van veertien dagen tot uiteindelijk 56 dagen.
- In de eerste fase van het onderzoek werd de respondenten gevraagd de
uitnodiging rechtstreeks naar het e-mailadres van een ander transgender te
sturen. In de tweede fase van het onderzoek werd de respondenten verzocht de
uitnodiging eerst naar hun eigen e-mailadres te sturen om de uitnodiging
vervolgens vanuit het eigen e-mailadres naar (het e-mailadres van) een andere
transgender te sturen.

3.2

TNS NIPObase

Respondenten uit TNS NIPObase hebben een e-mail ontvangen met een uitnodiging
voor deelname aan het onderzoek. Er zijn geen reminders verstuurd. Respondenten via
TNS NIPObase ontvingen een standaard vergoeding in NIPOints. Dit is de gebruikelijke
vergoeding die wordt uitgekeerd aan panelleden van TNS NIPO.

3.3

Openbare link

Ter promotie van het onderzoek heeft het SCP, net als bij het onderzoek via de RDSmethode, gebruikgemaakt van persberichten, berichten op websites van
belangengroepen en een Facebookpagina. Deelnemers aan de vragenlijst via de
openbare link ontvingen geen vergoeding voor hun deelname.
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4

Respons en responsverloop

In dit hoofdstuk geven we een beschrijving van de respons en het responsverloop voor
de verschillende methoden van benadering.

4.1

Respons - RDS-procedure

4.1.1
Inzet van de seeds
In totaal hebben 36 seeds, verdeeld over twee rondes van achttien seeds, rechtstreeks
van het SCP een uitnodiging ontvangen voor deelname aan het onderzoek.
Deze seeds vormden de toegang tot een keten van respondenten. Het was de bedoeling
dat de seeds anderen zouden uitnodigen voor deelname aan het onderzoek, die op hun
beurt ook weer transgenders zouden uitnodigen. Omdat de seeds de ingang vormen voor
een keten van respondenten spelen zij een cruciale rol binnen de RDS methode.
Uiteindelijk bleek dat 34 van de 36 seeds de vragenlijst hebben ingevuld. In totaal 23 van
de 36 seeds hebben anderen uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek. Daarmee
waren er maximaal 23 potentiele ketens mogelijk.

3 | Overzicht van inzet van seeds
Aantal door SCP

Ingevulde vragenlijsten

Aantal seeds dat min. 1

uitgenodigde seeds

door seeds

uitnodiging heeft verstuurd

n

n

n

Ronde 1

18

17

12

Ronde 2

18

17

11

Totaal

36

34

23

Dertien seeds hebben geen enkele uitnodiging verstuurd, 23 seeds hebben één of meer
uitnodigingen verstuurd (waarvan zeventien seeds drie uitnodigingen hebben verstuurd).
Dus iets minder dan de helft (47%) van de seeds heeft de volledige procedure van de
RDS-methode gevolgd.
4 | Aantal doorgestuurde uitnodigingen per seed
Aantal doorgestuurde uitnodigingen

Aantal seeds

0

13

1

4

2

2

3

17
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4.1.2
Responspercentage RDS
In totaal zijn er via de RDS-methode 147 interviews volledig geslaagd. Er zijn 283
uitnodigingen verstuurd (inclusief de uitnodigingen aan de seeds). Daarmee komt het
responspercentage op 52%. Het responspercentage exclusief de seeds is 45%.
De resultaten van de non-respons vragenlijst zijn hierbij buiten beschouwing gelaten.
5 | Respons RDS

Aantal verstuurde uitnodigingen

n

%

n

%

inclusief

inclusief

exclusief

exclusief

seeds

seeds

seeds

seeds
100%

283

100%

247

Buiten doelgroep

1

-

1

-

Vragenlijst onderbroken

9

3%

9

4%

Uitnodiging ontvangen, vragenlijst niet ingevuld

125

44%

123

50%

Totaal aantal geslaagden

147

52%

113

45%

4.1.3
Non-respons RDS
Om inzicht te krijgen in de non-repons is aan deelname via de RDS-methode een nonresponsvragenlijst gekoppeld. Doel van de non-responsvragenlijst was om inzicht te
krijgen in mogelijke dekkingsfouten en vertekening die ontstaan door non-respons
gedurende het wervingsproces. In de vragenlijst werd gevraagd naar de redenen voor
het weigeren van uitnodigingen en naar kenmerken van de persoon die de uitnodiging
geweigerd hadden (c.q. de vragenlijst niet hadden ingevuld).

4.2

Respons – TNS NIPObase

Via het panel zijn zeventig interviews volledig geslaagd. In totaal zijn 166 personen
uitgenodigd die in een eerdere screening hadden aangegeven dat iemand binnen het
huishouden zichzelf herkent in de omschrijving van een transseksueel, transgenderist of
travestiet. Veertien personen behoorden niet tot de doelgroep van het onderzoek. Het
responspercentage voor het panel bedraagt 46% (exclusief de respondenten buiten
doelgroep).
6 | Respons TNS NIPObase

Aantal verstuurde uitnodigingen

n

%

166

100%

Buiten doelgroep

14

-

Vragenlijst onderbroken

10

7%

E-mail ontvangen, vragenlijst niet ingevuld

72

47%

Totaal aantal geslaagden

70

46%
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4.3

Respons – Openbare link

Via de openbare link hebben 250 transgenders deelgenomen aan de vragenlijst. Het is
niet mogelijk om uitspraken te doen over een responspercentage via deze
benaderingswijze. In totaal is de vragenlijst 282 keer gestart en niet volledig ingevuld.
Daarmee is de openbare weblink in totaal 532 keer bezocht.

4.4

Responsverloop

Zoals eerder beschreven heeft de werving van het onderzoek onder transgenders
plaatsgevonden in drie fases:
1. de RDS-procedure
2. via het panel van TNS Nipo: TNS NIPObase
3. via een openbare link

4.4.1
Planning fases onderzoek
De totale doorlooptijd van het veldwerk was van 5 september 2011 tot en met 15 april
2012.

7 | Planning veldwerk
Wat

Wanneer

Start RDS-onderzoek met seed 1 tot en met 9

Maandag 5 september 2011

Seed 10 verstuurd

Dinsdag 6 september 2011

Seeds 11 tot en met 18 verstuurd

Dinsdag 13 september 2011

Reminder

Woensdag 21 september 2011

Reminder

Dinsdag 4 oktober 2011
1

Start aangepaste website, seeds 19 tot en met 36

Donderdag 17 november 2011

Einde RDS-onderzoek

Dinsdag 31 januari 2012

Start onderzoek via TNS NIPObase en via openbare link

Dinsdag 14 februari 2012

Reminder door SCP voor deelname via openbare link

Donderdag 5 april 2012

Einde veldwerk

Zondag 15 april 2012

1

In de eerste fase van het onderzoek werd de respondenten gevraagd de uitnodiging rechtstreeks naar het e-

mailadres van een ander transgender te sturen. In de tweede fase van het onderzoek werd de respondenten
verzocht de uitnodiging eerst naar het eigen e-mailadres te sturen en vanuit het eigen e-mailadres naar (het emailadres van) een andere transgender.
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4.5

Responsverloop per fase per dag

4.5.1
Responsverloop RDS-procedure
Het veldwerk via de RDS-procedure heeft in totaal bijna vijf maanden geduurd van 5
september 2011 tot en met 31 januari 2012. Vanaf 5 september hebben achttien seeds
een uitnodiging ontvangen van het onderzoek. Vervolgens is vanwege tegenvallende
respons gedurende het veldwerk de methode voor het verzenden van uitnodigingen
gewijzigd. In de eerste fase van het onderzoek werd de respondenten gevraagd de
uitnodiging rechtstreeks naar het e-mailadres van een ander transgender te sturen. In de
tweede fase van het onderzoek werd de respondenten verzocht de uitnodiging eerst naar
het eigen e-mailadres te sturen om vervolgens de uitnodiging vanuit het eigen emailadres naar (het e-mailadres van) een andere transgender te sturen.
Op 17 november is de aangepaste website van start gegaan en zijn opnieuw achttien
seeds uitgenodigd. Gemiddeld is er een gesprek per dag gerealiseerd. Uitschieters zijn
dinsdag 13 september en maandag 5 december met beiden zeven gesprekken per dag.

8 | Responsverloop per dag via de RDS-procedure
8
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5

4

3

4
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4
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11111111111111
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1
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22
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1
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2
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2
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0
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22-okt
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5-dec

14-dec

22-dec

13-jan

Bron: TNS NIPO, 2012
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4.5.2
Responsverloop TNS NIPObase
Op 14 februari 2012 is de uitnodiging voor panelleden van TNS NIPObase verstuurd.
Deelname aan het onderzoek was mogelijk tot en met 15 april 2012. In de eerste dagen
na het verzenden van de uitnodiging is een duidelijke piek waarneembaar in de
deelname aan het onderzoek.
9 | Responsverloop per dag via TNS NIPObase
60

52
50

40

30

20

12
10
5

4

3
1

0
14-feb

1

2
0 0 0 0 0

21-feb

0 0

1

28-feb

0 0 0 0 0

1

0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 mrt

13 mrt

1

0 0 0 0 0 0

1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 mrt

7-apr

15-apr

Bron: TNS NIPO, 2012
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4.5.3
Responsverloop openbare link
Deelname aan het transgenderonderzoek via de openbare link was mogelijk van 14
februari 2012 tot en met 15 april 2012. In de eerste dagen na de start van het onderzoek
nemen tientallen respondenten per dag deel aan het onderzoek. Dit aantal loopt gestaag
terug tot gemiddeld drie tot uiteindelijk gemiddeld een gesprek per dag.

10 | Responsverloop per dag via de openbare link
40

35

35
32

30

28

25

20

14

15

16

15

11
10
6
5

5

5

4

3
1

4

5
3 3 3

1

3

3 3

1

1

2 2

1 1 1 1

2

1

2

1 1 1

0
14-feb

21-feb

28-feb

6

5

6 mrt

13 mrt

1

0

1

2 2 2

25 mrt

1

7-apr

2

2

3
1 1
15-apr
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4.6

Responsverloop totale onderzoek

De totale doorlooptijd van het veldwerk was van 5 september 2011 tot en met 15 april
2012. In de eerste fase van het onderzoek – gedurende de periode van de RDS-methode
– zien we de respons gestaag groeien. Op het moment dat respondenten in TNS
NIPObase worden aangeschreven en de deelname aan het onderzoek openbaar wordt,
is er een flinke toename in het aantal geslaagde interviews waarneembaar.

11 | Responsverloop totale onderzoek
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Bijlagen
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Bijlage 1

1a

De conceptvragenlijst van het SCP
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Transsurvey NL 2011 (concept3)
PM Introductie over anonimiteit
Leefsituatie
1. Wat is je leeftijd?
2. Heb je een vaste relatie?
ja, met een man / vrouw / transgender
nee
3. (Indien ja) Hoe lang heb je deze relatie al?
4. Heb je kinderen? Ja / nee
5. Wat is je woonsituatie?
ik woon bij mijn ouder(s)
ik woon alleen
ik woon met mijn partner samen
Ik woon met mijn partner en kinderen
ik ben alleenstaand ouder
ik woon met andere huisgenoten
anders
6. Waar woon je? Noem de eerste drie cijfers van je postcode …
7. Wat is je geboorteland?
8. Reken je jezelf tot een bepaalde godsdienst, kerkgenootschap of levensbeschouwelijke
groepering? Ja/Nee
9. (Indien ja) Welke godsdienst, kerkgenootschap of levensbeschouwelijke groepering is dat?
(antwoordcategorieën: (Rooms) Katholiek / Protestants [daarbij vervolg: (voorheen) Hervormd /
(voorheen) Gereformeerd / (voorheen) Luthers / Pinkstergemeente / Evangelisch / overig] /
Islamitisch / Hindoeïstisch / Joods / Boeddhistisch / Humanistisch / weet ik niet / anders)
10. Volg je momenteel een opleiding (ja / nee)
11. (indien ja) Welke opleiding volg je momenteel? (vmbo / havo / vwo;gymnasium / mbo / hbo /
universiteit / anders, namelijk ..)
12. Wat is de hoogste opleiding die je hebt afgemaakt (diploma behaald)? (basisschool / speciaal
onderwijs of praktijkonderwijs / vmbo, lbo, lts, lhno, mavo / havo, mms / vwo, hbs / mbo / hbo /
universiteit / anders, nl. ..)
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13. Heb je momenteel betaald werk? Ja, voor .. uur per week / Nee
14. (Indien ja) Werk je: in loondienst / als zelfstandige / als freelancer
15. Hoeveel collega’s heb je ongeveer op je werkplek? Geen / 1-9 personen / 10-19 personen / 20-49
personen / 50 personen en meer / ik weet het niet
16. Hoe vaak moet je in je werk omgaan met klanten, leerlingen, studenten, patiënten e.d.? altijd /
dikwijls / soms / nooit
17. (indien geen werk) Welke situatie is op jou van toepassing (1 antwoord):
werkloos of werkzoekend
arbeidsongeschikt
scholier/student
huismoeder/huisvrouw of huisvader/huisman
gepensioneerd (AOW) of vervroegd met pensioen (VUT, FPU e.d.)
anders, nl. ….
18. Wat is je netto-inkomen per maand? (we bedoelen het inkomen van jezelf en van je partner
(indien samenwonend))
minder dan 1000 euro
1000 – 1500 euro
1500 – 2000 euro
2000 – 2500 euro
2500 – 3000 euro
3500 – 4000 euro
4000 – 4500 euro
dat wil ik niet zeggen
dat weet ik niet
Identiteit en leefwijze
1. Ik ben geboren als: jongen / meisje / interseksueel (geboren met zowel mannelijke als
vrouwelijke lichamelijke kenmerken)
[PM Opmerking met info toevoegen bij ‘geboren als’ toevoegen: hier wordt je biologische
geslacht bij geboorte bedoeld’]
2. Hoe omschrijf je je psychologische gender? In je gevoelens, gedachten en fantasieën ben je:
(kruis slechts één mogelijkheid die het beste bij je past)
volledig vrouw
vooral vrouw
zowel man als vrouw
vooral man
volledig man
noch man noch vrouw
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weet ik niet
anders, nl. ….
Deze omschrijving van je ‘psychologische gender’ noemen we in het vervolg van de vragenlijst je
‘genderidentiteit’.
3. Op welke leeftijd werd je je bewust van het feit dat je genderidentiteit niet (helemaal)
overeenkomt met je geboortegeslacht
Ik was …. Jaar / niet van toepassing (mijn biologische geslacht en genderidentiteit komen
overeen – NB deze personen vallen buiten de doelgroep van het onderzoek!)
4.

Leef je momenteel volgens je gewenste genderidentiteit?
nooit
af en toe
bijna altijd (ga naar vraag [13])
altijd (ga naar vraag [13])

5. (Indien niet of af en toe) Ben je van plan om dit in de toekomst wel / meer te gaan doen?
ja / nee / weet ik nog niet
Indien niet, wat zijn je redenen om het niet te doen? (meerdere antwoorden mogelijk)
6. mijn werk
7. mijn partner
8. mijn kinderen
9. mijn familie
10. opvattingen van andere mensen
11. angst voor geweld
12. andere reden, nl. ..
Indien wel of af en toe, Bij wie of waar leef je in je gewenste genderidentiteit? (antwoordcategorieën
steeds: Ja / Nee + bij ja toevoegen: sinds wanneer ongeveer (vul het jaartal in))
13. daar waar niemand mij kan zien
14. thuis, in intieme kring
15. bij goede vrienden
16. bij gelijkgestemden
17. bij collega’s en/of medestudenten (routing: alleen aan werkenden/studerenden)
18. overal
19. Welk van de onderstaande bewoordingen sluit het best aan bij hoe je je momenteel voor jezelf
noemt? (kies 1 antwoord)
- transseksuele man
- transseksuele vrouw
- transman
- transvrouw
- man met transseksueel verleden
- vrouw met transseksueel verleden
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- genderdysfore man
- genderdysfore vrouw
- genderkind
- man
- vrouw
- transgender
- trangenderist
- noch man, noch vrouw
- man die aan travestie doet
- vrouw die aan travestie doet
- andere: …
20. Tot wie voel je je seksueel aangetrokken? (1 antwoord)
.. uitsluitend tot mannen
.. zowel tot mannen als tot vrouwen
.. uitsluitend tot vrouwen
.. tot geen van beide
.. tot transgenders
.. weet ik niet
21. Alles bij elkaar genomen, hoe tevreden ben je op dit moment met je leven? Geef een antwoord
van 1 tot 10, waarbij 1 betekent dat je helemaal niet tevreden bent en 10 dat je zeer tevreden
bent.
Hulp en transitie
1. Zocht je in verband met je genderidentiteit ooit contact met een zelfhulpgroep of
belangenorganisatie?
Nee / Ja, namelijk met …………….
2. Heb je in verband met je genderidentiteit ooit psychische of medische hulp gezocht?
Ja / Nee
3. (Indien ja) Bij wie zocht je hulp? (meerdere antwoorden mogelijk)
- huisarts
- maatschappelijk werker
- vrij gevestigde psychiater / psycholoog
- GGZ-instelling, RIAGG
- genderteam
- gendertherapeut
- Transvisie
- andere hulpverlener, namelijk …
4. Op welke leeftijd heb je voor het eerst stappen ondernomen om hulp te vinden?
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5. Hoe was de reactie van deze hulpverlener? Kruis per persoon / instelling de reactie aan die het
beste past bij jouw ervaring (routing aan laten sluiten bij vraag [3])
- Was informatief en behulpzaam
- Wilde helpen, maar had geen informatie
- Leek me niet te willen helpen
- Weigerde om mij te helpen
6. (Indien nee) Waarom zocht je geen hulp? [open vraag]
Welke stappen heb je gezet om te leven in je gewenste genderidentiteit? (antwoordcategorieën: Ja /
Nee)
7. gesprekken met een psychiater, psycholoog of hulpverlener
8. leven in de gewenste genderrol
9. het nemen van hormonen
10. gezichtsoperaties (kaak, voorhoofd, neus) en/of epilatie
11. borstverwijdering/verkleining (indien als vrouw geboren) // borstvergroting (als man geboren)
12. genitale operatie(s) [met toelichting: verwijdering baarmoeder en eileiders, creatie van een penis
(indien als vrouw geboren), verwijdering van de penis, creatie van een vagina (indien als man
geboren)]
13. stemverhogende (als man geboren) of stemverlagende (als vrouw geboren) operatie en/of
logopedie
14. geen van deze
Vervolgvragen bij blokje vragen 7 t/m 13 indien ‘nee’: Ben je van plan dit in de toekomst nog wel te
gaan doen? Ja / Nee
15. gesprekken met een psychiater, psycholoog of hulpverlener
16. leven in de gewenste genderrol
17. het nemen van hormonen
18. gezichtsoperaties (kaak, voorhoofd, neus) en/of epilatie
19. borstverwijdering/verkleining (indien als vrouw geboren) // borstvergroting (als man geboren)
20. geslachtsaanpassende operatie(s) {toelichting: verwijdering baarmoeder en eileiders, creatie van
een penis (indien als vrouw geboren), creatie van een vagina (indien als man geboren)
21. stemverhogende (als man geboren) of stemverlagende (als vrouw geboren) operatie en/of
logopedie
22. Heb je je voornaam laten aanpassen op je geboorteakte? Ja / Nee
[NB routing: alleen degenen die geslachtsaanpassende operatie(s) hebben ondergaan krijgen de
rest van dit blokje]
23. (Indien nee) Waarom niet? (noem de belangrijkste reden)
- Ik heb geen nieuwe naam aangenomen
- Ik wil dat niet, ik vind het niet nodig
- Ik wil dat in de toekomst nog doen
- Ik weet niet of dat kan
- Ik vind het te moeilijk, of te duur
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-

Mijn aanvraag is geweigerd, want …
Andere reden, namelijk …

24. Heb je jouw geslacht laten aanpassen op je geboorteakte? Ja, dat is gebeurd / ik heb het
geprobeerd, maar het werd niet toegestaan / Nee
25. (Indien nee) Waarom niet? (noem de belangrijkste reden)
- Ik wil dat niet, ik vind het niet nodig
- Ik wil dat in de toekomst nog doen
- Ik weet niet of dat kan
- Ik vind het te moeilijk, of te duur
- Ik kom hiervoor niet in aanmerking, want …
- Mijn aanvraag is geweigerd, want …
- Andere reden, namelijk …
Heb je geprobeerd bij de volgende instellingen jouw identiteitsgegevens laten aanpassen zodat ze
overeenkomen met je huidige gender? (antwoordcategorieën steeds: Ja, met succes / Ik heb het
geprobeerd, maar het is niet gelukt / Nee, dat heb ik niet geprobeerd / niet van toepassing)
26. Ziektekostenverzekering
27. Bij de bank
28. (Op het diploma van je) hoogste opleiding / op je collegekaart (bij studerenden)
29. Bij je pensioenfonds
30. Bij je werkgever
31. Heb je problemen ervaren met de instanties waar je jouw identiteitsgegevens wilde laten
aanpassen? Kan je uitleggen wat er precies aan de hand was? Ook positieve ervaringen mag je
hier beschrijven. [Open vraag]
Ervaringen en reacties van omgeving
Hoe open ben je over je trans-zijn ten opzichte van de volgende personen? (antwoordcategorieën:
volledig open / gedeeltelijk open / volledig verborgen / ik heb deze relatie niet)
22. Moeder (NB ‘ik heb deze relatie niet’ hier vervangen door ‘mijn moeder leeft niet meer’)
23. Vader (NB ‘ik heb deze relatie niet’ hier vervangen door ‘mijn vader leeft niet meer’)
24. Partner (routing: alleen degenen met een vaste relatie)
25. Kinderen (routing: alleen degenen met kinderen)
26. Broer(s) en zus(sen)
27. Vrienden
28. Buren
29. Medeleerlingen / studenten (routing: alleen de schoolgaanden / studenten)
30. Collega’s (routing: alleen de werkenden)
31. Directe leidinggevende (routing: alleen de werkenden)
32. Klanten, patiënten, leerlingen (routing: alleen de werkenden)
33. Mensen met wie ik sport
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Hoe hebben ze gereageerd op je trans-zijn? (antwoordcategorieën: zij/hij weet het niet; zij/hij
reageerde vooral afkeurend; zij/hij wil geen contact meer met mij; zij/hij is wel op de hoogte maar
wil er niet over praten; zij/hij reageerde overwegend positief; n.v.t. (= ‘volledig verborgen uit vorig
vragenblok’ en ‘ik heb deze relatie niet’)) (NB routing aan laten sluiten op vorig blokje vragen!)
34. Moeder
35. Vader
36. Partner
37. Kinderen
38. Broer(s) en zus(sen)
39. Vrienden
40. Buren
41. Medestudenten
42. Collega’s
43. Directe leidinggevende
44. Klanten, patiënten, leerlingen
45. Mensen met wie ik sport
46. Heb je in de afgelopen 12 maanden negatieve ervaringen of reacties gehad vanwege je transzijn? nee / ja, een enkele keer / ja, een paar keer per jaar / ja, minstens 1x per maand / ja,
minstens 1x per week
(Alleen bij de respondenten met partner) Heb je in de afgelopen 12 maanden vanwege je trans-zijn
wel eens een vervelende reactie van je partner gehad?
47. Ja, ik kreeg een afkeurende blik of houding
48. Ja, ik werd niet serieus genomen
49. Ja, ik werd uitgescholden
50. Ja, ik werd buitengesloten of er werd over mij geroddeld
51. Ja, ik werd bedreigd
52. Ja, ik werd lichamelijk aangevallen (geslagen, omver geduwd, etc.)
53. Ja, ik werd gedwongen tot bepaalde seksuele handelingen waar ik geen zin in had
54. Nee
55. (indien geen nee) Hoe vaak kreeg je in de afgelopen 12 maanden van je ouder(s) een negatieve
reactie vanwege je trans zijn?
Een enkele keer / Een paar keer per jaar / Minstens 1x per maand / Minstens 1x per week
(Alleen bij mensen die nog ten minste 1 ouder hebben) Heb je bij je ouder(s) in de afgelopen 12
maanden vanwege je trans-zijn wel eens een vervelende reactie gehad?
56. Ja, ik kreeg een afkeurende blik of houding
57. Ja, ik werd niet serieus genomen
58. Ja, ik werd uitgescholden
59. Ja, ik werd buitengesloten of er werd over mij geroddeld
60. Ja, ik werd bedreigd
61. Ja, ik werd lichamelijk aangevallen (geslagen, omver geduwd, etc.)
62. Nee
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63. (indien geen nee) Hoe vaak kreeg je in de afgelopen 12 maanden van je ouder(s) een negatieve
reactie vanwege je trans zijn?
Een enkele keer / Een paar keer per jaar / Minstens 1x per maand / Minstens 1x per week
(Alleen de schoolgaanden/studenten) Heb je op school in de afgelopen 12 maanden vanwege je
trans-zijn wel eens een vervelende reactie gehad?
64. Ja, ik kreeg een afkeurende blik of houding
65. Ja, ik werd belachelijk gemaakt of er werden flauwe grappen gemaakt
66. Ja, ik werd uitgescholden
67. Ja, ik werd buitengesloten of er werd over mij geroddeld
68. Ja, ik werd bedreigd
69. Ja, mijn spullen / eigendommen werden vernield
70. Ja, ik werd lichamelijk aangevallen (geslagen, omver geduwd, etc.)
71. Ja, ik werd seksueel lastig gevallen / ik kreeg ongewenste seksuele aandacht
72. Nee
73. (indien geen: nee) Hoe vaak kreeg je in de afgelopen 12 maanden op school een negatieve
reactie vanwege je trans zijn?
Een enkele keer / Een paar keer per jaar / Minstens 1x per maand / Minstens 1x per week
(Alleen de werkenden) Heb je op je werk in de afgelopen 12 maanden vanwege je trans-zijn wel eens
een vervelende reactie gehad?
74. Ja, ik kreeg een afkeurende blik of houding
75. Ja, ik werd belachelijk gemaakt of er werden flauwe grappen gemaakt
76. Ja, ik werd uitgescholden
77. Ja, ik werd buitengesloten of er werd over mij geroddeld
78. Ja, ik werd bedreigd
79. Ja, mijn spullen / eigendommen werden vernield
80. Ja, ik werd lichamelijk aangevallen (geslagen, omver geduwd, etc.)
81. Ja, ik werd seksueel lastig gevallen / ik kreeg ongewenste seksuele aandacht
82. Nee
83. (indien geen: nee) Hoe vaak kreeg je in de afgelopen 12 maanden op je werk een negatieve
reactie vanwege je trans zijn?
Een enkele keer / Een paar keer per jaar / Minstens 1x per maand / Minstens 1x per week
Heb jij de afgelopen 12 maanden in de openbare ruimte (bijvoorbeeld op straat, in het openbaar
vervoer, of bij het uitgaan) wel eens een vervelende reactie gehad vanwege je trans-zijn?
84. Ja, ik kreeg een afkeurende blik of houding
85. Ja, ik werd belachelijk gemaakt of er werden flauwe grappen gemaakt
86. Ja, ik werd uitgescholden
87. Ja, ik werd buitengesloten of er werd over mij geroddeld
88. Ja, ik werd bedreigd
89. Ja, mijn spullen / eigendommen werden vernield
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90. Ja, ik werd lichamelijk aangevallen (geslagen, omver geduwd, etc.)
91. Ja, ik werd seksueel lastig gevallen / ik kreeg ongewenste seksuele aandacht
92. Nee
93. (indien geen: nee) Hoe vaak kreeg je in de afgelopen 12 maanden in de openbare ruimte een
negatieve reactie vanwege je trans zijn?
Een enkele keer / Een paar keer per jaar / Minstens 1x per maand / Minstens 1x per week
94. Doe je aan sport? Ja/nee
95. (indien nee) Als je niet sport, heeft dat dan te maken met hoe je je lichaam ervaart? Ja / Nee
(indien ja: ruimte om toe te laten lichten)
96. (Indien ja) Op welke manier doe je aan sport? (bij een sportvereniging / met een groepje dat niet
is aangesloten bij een sportvereniging / bij een sportschool / alleen)
(Indien niet alleen sporten) Heb jij de afgelopen 12 maanden bij het sporten wel eens een vervelende
reactie gehad vanwege je trans-zijn?
97. Ja, ik kreeg een afkeurende blik of houding
98. Ja, ik werd belachelijk gemaakt of er werden flauwe grappen gemaakt
99. Ja, ik werd uitgescholden
100. Ja, ik werd buitengesloten of er werd over mij geroddeld
101. Ja, ik werd bedreigd
102. Ja, mijn spullen / eigendommen werden vernield
103. Ja, ik werd lichamelijk aangevallen (geslagen, omver geduwd, etc.)
104. Ja, ik werd seksueel lastig gevallen / ik kreeg ongewenste seksuele aandacht
105. Nee
106. (indien geen: nee) Hoe vaak kreeg je in de afgelopen 12 maanden bij het sporten een
negatieve reactie vanwege je trans zijn?
Een enkele keer / Een paar keer per jaar / Minstens 1x per maand / Minstens 1x per week
107. Heb je de afgelopen 12 maanden een klacht gemeld of aangifte gedaan vanwege een van de
vervelende reacties op je trans-zijn? (alleen aan degenen die bij een van de vorige vragen hadden
aangegeven een vervelende reactie te hebben gehad)
Ja, een klacht bij een antidiscriminatiebureau
Ja, een melding bij de politie
Ja, een aangifte bij de politie
Ja, bij de website Hate crimes
Ja, bij het meldpunt Meld Misdaad Anoniem
Ja, bij Transgender Netwerk Nederland
Ja, bij een andere, namelijk ….
Nee
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108. Hoe vaak heb jij je de afgelopen 12 maanden onveilig gevoeld in je eigen buurt vanwege je
trans-zijn? Nooit / zelden / af en toe / vaak / heel vaak
109. Hoe vaak heb jij je in de afgelopen maanden onveilig gevoeld vanwege je trans-zijn bij het
uitgaan? Nooit / zelden / af en toe / vaak / heel vaak/ n.v.t
Sociale contacten
Er volgen nu enkele uitspraken. Wil je van elke uitspraak aangeven in hoeverre die op jou, zoals je de
laatste tijd bent, van toepassing is (ja / min of meer / nee)
1. Er is altijd wel iemand in mijn omgeving met wie ik met mijn dagelijkse problemen terecht kan.
2. Ik mis een echt goede vriend of vriendin
3. Ik ervaar een leegte om mij heen
4. Er zijn genoeg mensen op wie ik in geval van narigheid kan terugvallen
5. Ik mis gezelligheid om mij heen
6. Ik vind mijn kring van kennissen te beperkt
7. Ik heb veel mensen op wie ik volledig kan vertrouwen
8. Er zijn voldoende mensen met wie ik mij nauw verbonden voel
9. Ik mis mensen om mij heen
10. Vaak voel ik me in de steek gelaten
11. Wanneer ik daar behoefte aan heb, kan ik altijd bij mijn vrienden terecht
We willen ook enkele vragen stellen over je netwerk van transgenders [NB uitleggen wie we hier
wel/niet mee bedoelen, cf. tekst werving]
12. Hoeveel transgenders ken je waarmee je hebt gesproken, gebeld, gechat of gemaild in de laatste
3 maanden?
13. Hoeveel van de personen uit de vorige vraag zijn ouder dan 15 jaar?
14. Hoeveel van de personen uit vraag [12] wonen ook in Nederland?
15. Hoeveel van degenen die je bij vraag [12] bedoelde zou je overwegen uit te nodigen om mee te
doen aan dit onderzoek?
16. Hoeveel van de personen uit vraag [12] vertrouw je?
17. Met hoeveel personen uit vraag [12] bespreek je belangrijke zaken?
18. Met hoeveel personen uit vraag [12] ga je regelmatig om?
Gezondheid en welzijn
1. Hoe zou je over het algemeen je gezondheid noemen? (uitstekend / zeer goed / goed / matig /
slecht)
2. Hoe tevreden ben je tegenwoordig over het geheel genomen met je lichaam? (1 = heel
ontevreden / 10 = heel tevreden)
Heb je in de afgelopen 4 weken een van de volgende problemen bij je werk of andere dagelijkse
bezigheden gehad, ten gevolge van je lichamelijke gezondheid of vanwege emotionele problemen?
3. Ik besteedde minder tijd aan werk of andere bezigheden (ja/nee)
10

4. Ik heb minder bereikt dan ik zou willen (ja/nee)
5. Ik deed mijn werk of andere bezigheden niet zo zorgvuldig als gewoonlijk (ja/nee)
6. Ik had moeite om mijn werk of andere bezigheden uit te voeren (het kostte bijvoorbeeld extra
inspanning) (ja/nee)
De volgende vragen gaan over hoe jij je voelt en hoe het met je ging de afgelopen 4 weken. Wil je bij
elke vraag het antwoord geven dat het beste aansluit bij hoe je je voelde? (altijd / meestal / vaak /
soms / zelden / nooit)
7. Voelde je je erg zenuwachtig de afgelopen vier weken?
8. Zat je zo erg in de put dat niets je kon opvrolijken de afgelopen vier weken?
9. Voelde je je kalm en rustig de afgelopen vier weken?
10. Voelde je je neerslachtig en somber de afgelopen vier weken?
11. Voelde je je gelukkig de afgelopen vier weken?
12. Heb jij er ooit wel eens aan gedacht om uit het leven te stappen, er een einde aan te maken?
(nee, nooit / ja, een enkele keer / ja, soms / ja, vaak / ja, heel vaak)
13. (als geen ‘nee’) Heb je ooit een plan gemaakt om een einde aan je leven te maken? (Nee / Ja /
Meer dan eens / weet ik niet)
14. (als geen ‘nee’ bij [12]) Heb jij ooit daadwerkelijk een poging gedaan om uit het leven te stappen?
(nee, nooit / ja, 1 keer / ja, meer dan 1 keer)
15. (als poging gedaan) Heb jij de afgelopen 12 maanden daadwerkelijk een poging gedaan?
16. (als poging gedaan) Had(den) jouw poging(en) om uit het leven te stappen te maken met jouw
trans-zijn? (nee / ja, dat had er een beetje mee te maken / ja, dat had vooral met mijn trans-zijn
te maken / ik weet het niet)
17. Stel dat je iets in je leven zou mogen veranderen, wat zou je dan willen veranderen? [open vraag]
18. We doen dit onderzoek om het kabinet te informeren over de leefsituatie en ervaringen van
transgenders. Als je zelf een advies aan het kabinet zou willen geven wat de overheid volgens jou
zou moeten doen, is daar hierna ruimte voor. [open vraag]

Dank voor het invullen. Als je nog iets kwijt wil over dit onderzoek of een andere ervaring met ons wil
delen, stellen wij dat uiteraard zeer op prijs. Je kunt dat hierna opschrijven. [open vraag]
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Gespreksleidraad focusgroep
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Kwalitatief onderzoek Trangenders – G1768
Gespreksleidraad groepsdiscussie
Datum onderzoek: 29 juni 2011

Doelstelling:
1. Nader inzicht bieden in de sociale contacten die transgenders onderling
hebben
2. Nader inzicht bieden in de bereidwilligheid en mogelijkheden van
transgenders om respondenten uit hun netwerk te werven door middel van
de methode van Respons Driven Sampling
3. Nader inzicht bieden in de geschiktheid van de voorgestelde beloning van
respondenten voor het werven van respondenten via de methode van
Respons Driven Sampling
4. Testen van de concept wervingstekst en de conceptvragen over het sociale
netwerk uit het kwantitatieve onderzoek

Deze checklist is leidraad voor de groepsdiscussie. Het geeft een indruk hoe wij de
loop van de discussies voor ons zien. Het betreft nadrukkelijk een globaal stramien,
waarvan - indien nodig - afgeweken kan worden.
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Introductie
•
•
•

•

Globale uitleg doel van de groepsdiscussie
Spelregels groepsgesprek; benadrukken anonimiteit
Voorstellen respondenten (leeftijd, woonsituatie, bezigheid overdag en heel kort
genderidenteit: Welk van de volgende woorden sluit het best aan bij hoe je je
momenteel voor jezelf noemt (travestiet, transseksueel, transgenderist of
anders).
Hoe aanspreken: je of u?

Algemeen
• Wat komt er allemaal bij jullie op als ik zeg: transgenders. Welke associaties
hebben jullie allemaal met dit begrip?(positief/negatief) - schrijf op flip-over
• Hoe ziet jullie sociale leven er uit? Wat vinden jullie leuk om te doen? Met
wie doe je wat en wanneer?
• Wat gaat er goed? Wat gaat er minder goed? Waar loop je wel eens
tegenaan?
Onderlinge contacten
• Dan wil ik het nu graag specifiek met jullie hebben over jullie contacten met
andere transgenders? Wat komt daar bij kijken? Wat speelt daar? Vertel eens?
Int.: laat respondenten eerst zo veel mogelijk spontaan vertellen hoe het netwerk er
uit ziet. Vraag daarna uit met volgende vragen:
o Met welke ‘typen’ transgenders hebben jullie contact (travestiet,
transseksueel, transgenderisten. Wat is hun genderidentiteit)?
o Met hoeveel transgenders heb je contact? Hoeveel daarvan
beschouw je als (echte) vrienden?
o Wat zijn hun leeftijden? Zij ze ouder, jonger, zelfde leeftijdsgroep of
een mix?
o Wat is hun etniciteit (waar komen zij of hun ouders oorspronkelijk
vandaan?)
o Hoe hebben jullie elkaar ontmoet,?
o Op welke manier onderhouden jullie contact (face to face, internet,
telefonisch etc., geografische spreiding: over heel Nederland, lokaal,
internationaal etc.)?
o Welke activiteiten ondernemen jullie samen (praten, iets gezelligs
samen doen, belangenbehartiging etc.?)
o Hoe vaak spreken/zien jullie elkaar?
o Is er sprake van groepen/groepjes van transgenders die elkaar
allemaal kennen of zijn het meer één op één contacten?
o Hoe belangrijk zijn de contacten met andere transgenders voor jullie?
Zo ja: in welk opzicht belangrijk? Zo nee: wat maakt dat deze
contacten niet belangrijk zijn?

Voorleggen wervingstekst
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Dan wil ik jullie nu iets laten lezen. Willen jullie je eerste reacties - zonder overleg
met anderen - opschrijven? Deel A4 met wervingstekst uit; iedere respondent krijgt
één A4-tje. Zorg voor voldoende papier om reacties op te schrijven.
Wervingstekst daarna in groep bespreken:
•
•

•
•

Spontane reacties.
Kunnen jullie eens uitleggen in eigen woorden wat je hebt gelezen? Hoe zouden
jullie aan een ander uitleggen wat er staat? Wat is het idee? Zijn er
onduidelijkheden, zo ja: wat is er onduidelijk?
Nu eerst even over het taalgebruik in deze tekst: Was het helder, spraken de
woorden aan. Wat wel en wat niet? Hoe zou het beter kunnen?
Willen jullie in een dergelijke tekst met ‘je’ of ‘u’ aangesproken worden?

Int: Geef een aanvullende uitleg over de wervingsmethode (eventueel met behulp
van een flip-over). Schets een zo levensecht mogelijke situatie. Check of alles
duidelijk is.
•

•

•

•

•
•
•

Wat vinden jullie van dit verzoek? Positieve/ aantrekkelijke kanten? Minder
positieve/ minder aantrekkelijke kanten? In hoeverre zou je hier aan
meewerken?
Hoe moeilijk of gemakkelijk is het voor jullie om te bepalen een andere
transgender of niet tot de doelgroep van het onderzoek behoort? Hoe komt
dit?
In hoeverre zijn jullie bereid om andere transgenders voor dit onderzoek te
werven? Wat zijn voor jullie redenen om wel of niet mee te werken aan het
werven van andere transgenders voor dit onderzoek?
Zou je goed kunnen uitleggen aan een andere transgender waarom het
belangrijk of goed is om mee te werken (zou je hem/haar kunnen
motiveren)? Zo ja, wat zou je dan vertellen? Zo nee, wat is de reden
hiervoor. Wat zou je nodig hebben om dit wel te kunnen?
In hoeverre denken jullie dat de transgenders uit jullie sociale netwerk bereid
zijn om de vragenlijst in te vullen?
In hoeverre zijn de transgenders uit jullie sociale netwerk bereid om op hun
beurt weer andere transgenders op deze manier te werven denken jullie?
Wat vinden jullie ervan om contactgegevens van andere transgenders in te
vullen in de vragenlijst?
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Beloning
- Wat vinden jullie van het soort beloning (bol.com bonnen)?
- Wat vinden jullie van de hoogte van de beloning voor het zelf invullen van de
vragenlijst (10 euro)?
- Wat vinden jullie van de hoogte van de beloning voor het werven van andere
transgenders om mee te doen met het onderzoek (5 euro)?
- In hoeverre zijn jullie bereid bij het incasseren van de bonnen nog een paar
vragen te beantwoorden over de werving?
- Wat vinden jullie van een periode van 2 weken om andere transgenders te
benaderen om mee te doen aan het onderzoek?
Voorleggen sociale netwerkvragen (conceptlijstje)
Dan wil ik jullie nu nog iets laten lezen, namelijk een aantal vragen uit de vragenlijst
die we in het onderzoek gaan voorleggen. Deel A4 met wervingstekst uit; iedere
respondent krijgt één A4-tje.
•
•
•
•

Wat vond je van deze vragen? Waren deze vragen duidelijk? Zo nee, wat was er
niet duidelijk. Hoe heb je het begrepen? Hoe zou het beter kunnen?
Zou je deze vragen beantwoorden? Waarom wel, waarom niet? Zo nee, wat
maakt dat je ze niet zou beantwoorden?
Wat vind je van het taalgebruik? Sprak het taalgebruik je aan? Zo nee, hoe zou
het beter kunnen?
Willen jullie in een dergelijke tekst met ‘je’ of ‘u’ aangesproken worden?

Voorleggen non responsvragen (conceptlijstje)
Dan wil ik jullie nu nog iets laten lezen. Deel A4 met wervingstekst uit; iedere
respondent krijgt één A4-tje.
•
•
•
•

Wat vinden jullie van deze vragen? Waren deze vragen duidelijk? Zo nee, wat
was er niet duidelijk. Hoe heb je het begrepen? Hoe zou het beter kunnen?
Zou je deze vragen beantwoorden? Waarom wel, waarom niet? Zo nee, wat
maakt dat je ze niet zou beantwoorden?
Wat vinden jullie van het taalgebruik? Sprak het taalgebruik je aan? Zo nee, hoe
zou het beter kunnen?
Willen jullie in een dergelijke tekst met ‘je’ of ‘u’ aangesproken worden?
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Evaluatie/ eindoordeel
Even samenvattend:
• Wat vind je van de manier waarop het SCP dit onderzoek wil doen?
• Wat moet er absoluut veranderd worden in de aanpak? En wat moet zo blijven?
• Hoe schat je de bereidheid tot medewerking in? Zou je zelf meedoen?
(individueel laten opschrijven)
• Wat zou je het SCP willen adviseren om dit onderzoek tot een succes te maken?
• Zijn er nog zaken niet aan de orde geweest die wel belangrijk zijn in het kader
van dit onderzoek?
• Vragen en opmerkingen vanuit de meekijkruimte
Afsluiten en bedanken
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Gespreksleidraad individuele gesprekken
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Kwalitatief onderzoek Trangenders – G1768
Checklist pretest vragenlijst
Datum onderzoek: 6 en 7 juli 2011

Doelstelling:
1. Testen van interpretatie van vragen, begrip van (eventueel lastige) woorden,
duidelijkheid en volledigheid van vragen en antwoordcategorieën
2. Indruk krijgen van visie van de doelgroep op het onderzoek, de
opdrachtgever en het onderzochte onderwerp

Deze checklist is een leidraad voor de pretest en geeft een indruk van onze aanpak.
Het betreft nadrukkelijk een globaal stramien, waarvan - indien nodig - afgeweken
kan worden.
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Introductie
•
•

•

•
•
•

Hoe aanspreken: je of u?
Globale uitleg doel van de pretest: gaat over het testen van een vragenlijst voor
een onderzoek onder transgenders. De opdrachtgever voor het onderzoek is het
Sociaal Cultureel Planbureau.
Er zitten een aantal zeer persoonlijke vragen bij. Die hoef je niet
waarheidsgetrouw in te vullen, het mag wel, maar het gaat er hier vooral om om
te kijken of de vragenlijst geschikt is
Spelregels: graag hardop nadenken tijdens invullen, ik zal tussendoor af en toe
vragen stellen
Gesprek wordt opgenomen en genotuleerd, opdrachtgever en collega’s kijken
mee, benadrukken anonimiteit en vertrouwelijkheid
Zou je om te beginnen even kort iets over jezelf kunnen vertellen (leeftijd,
woonsituatie, bezigheid overdag) en heel kort genderidenteit: Welk van de
volgende woorden sluit het best aan bij hoe je je momenteel voor jezelf noemt
(travestiet, transseksueel, transgenderist of anders)?

Wervingstekst (eerste scherm)
Uitleggen dat deze tekst in het echte onderzoek in een mail wordt toegestuurd.
Desgevraagd uitleggen dat de link naar de website nog niet werkt, maar dat men in
de vragenlijst komt door op de knop ‘verder’ te drukken.
•
•

•

Spontane reacties op de wervingstekst
Kun je eens uitleggen in je eigen woorden wat je hebt gelezen? Hoe zou je aan
een ander uitleggen wat er staat? Wat is het idee? Zijn er onduidelijkheden, zo
ja: wat is er onduidelijk?
Nu eerst even over het taalgebruik in deze tekst: Was het helder, spraken de
woorden aan. Wat wel en wat niet? Hoe zou het beter kunnen?

Leefsituatie:
Q4 Heb je kinderen?
Let op: zijn hier onduidelijkheden, bijvoorbeeld over kinderen van jezelf, van je
partner, adoptie- of pleegkinderen, in- of uitwonend?
Q6 Waar woon je? Noem de eerste drie cijfers van je postcode
Vragen: Als er 4 cijfers gevraagd zouden worden: zou je die dan wel of niet geven?
Q19 Welke situatie is op jou van toepassing?
Let op: mist men de categorie vrijwilligerswerk?
Q20 Wat is je netto-inkomen per maand? (we bedoelen het netto-inkomen van jezelf
en van je eventuele partner))
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Vragen: Is het duidelijk of niet duidelijk of het om bruto of netto inkomen gaat?
Q24 Op welke leeftijd werd je je bewust van het feit dat je genderidentiteit niet
(helemaal) overeenkomt met je geboortegeslacht?
Let op: cruciale vraag. Als met ‘niet van toepassing’ invult stopt het interview hier.
Als men ‘niet van toepassing’ invult, doorvragen. Je zegt dat je genderidentiteit
overeenkomt met je geboortegeslacht. Kun je hier iets meer over vertellen?
Eventueel: hoe zou deze vraag anders gesteld kunnen worden?

Evaluatie/ eindoordeel
Even samenvattend:
• Wat voor gevoel riep de vragenlijst bij je op?
• Zou je de vragen beantwoorden? Welke wel, welke niet? Waarom wel, waarom
niet? Zo nee, wat maakt dat je ze niet zou beantwoorden? Wat zou er moeten
veranderen om te maken dat je ze wel zou beantwoorden?
• Waren de vragen duidelijk? Zo nee, wat was er niet duidelijk. Hoe heb je het
begrepen? Hoe zou het beter kunnen?
• Wat vind je van het taalgebruik? Sprak het taalgebruik je aan? Zo nee, hoe zou
het beter kunnen?
• Wat vind je van de volgorde waarin de vragen gesteld werden?
• Zijn er nog zaken niet aan de orde geweest die wel belangrijk zijn in het kader
van dit onderzoek?Willen jullie in een dergelijke vragenlijst met ‘je’ of ‘u’
aangesproken worden?
Eventueel:
• Wat vind je van de manier waarop het SCP dit onderzoek wil doen?
• Wat moet er absoluut veranderd worden in de aanpak? En wat moet zo blijven?
• Hoe schat je de bereidheid tot medewerking in? Zou je zelf meedoen?
• Wat zou je het SCP willen adviseren om dit onderzoek tot een succes te maken?
• Vragen en opmerkingen vanuit de meekijkruimte
Afsluiten en bedanken
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Bijlage 4
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Vragenlijst voor de sociale netwerkvragen
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Other

Q8 | Intro

U ontvangt deze vragenlijst, omdat u in een eerdere vragenlijst heeft aangeven dat u of iemand binnen uw huishouden behoort tot de groep transseksuelen of transgenderisten.
In september start een landelijk onderzoek naar transgenderisme. Op dit moment zijn we
bezig met het testen van de vragenlijst voor dit landelijke onderzoek.
In de vragenlijst die u nu ontvangt willen wij een deel van de vragenlijst van het landelijke
onderzoek aan u voorleggen om een aantal vragen te testen. We willen graag van u weten of
de gestelde vragen duidelijk zijn voor u en of u antwoord kunt geven op de vragen.

Q1 | netwerk van transgenders

Min 0 Max 99 Numeric

Wij willen enkele vragen stellen over uw netwerk van transgenders.
Hoeveel transgenders kent u persoonlijk? Het gaat hier niet alleen om vrienden en
vriendinnen, maar ook om meer oppervlakkige contacten (bijvoorbeeld van het chatten of
van het uitgaan).
Als u het aantal niet precies weet, dan kunt u ook een schatting geven.

Q9 | Doorvragen open vraag

Open

Vond u het moeilijk of gemakkelijk om deze vraag te beantwoorden? Wilt u hieronder zo
uitgebreid mogelijk uw antwoord toelichten?
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Q11 | Doorvragen open vraag

Open

Twijfelde u bij het beantwoorden van deze vraag over het aantal in te vullen personen?
Wilt u uw antwoord toelichten?

Q12 | Doorvragen open vraag

Open

Is het voor u duidelijk/onduidelijk wie u tot uw persoonlijke transgendercontacten kunt rekenen?
Wilt u uw antwoord toelichten?

Q2 | doorvragen netwerk transgenders - ouder dan 15

Min 0 Max 99 Numeric

U gaf aan dat u ...transgenders persoonlijk kent.
Hoeveel van deze .... persoon/personen zijn ouder dan 15 jaar?

Q3 | doorvragen netwerk transgenders - woonachtig in Nederland Min 0 Max 99 Numeric
Hoeveel van deze .... persoon/personen wonen in Nederland?
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Q4 | doorvragen netwerk transgenders - uitnodigen onderzoek

Min 0 Max 99 Numeric

Stelt u zich voor dat u zou deelnemen aan het landelijke onderzoek.
En hoeveel van deze .... persoon/personen zou u dan overwegen uit te nodigen om ook mee
te doen aan het onderzoek?

Q5 | doorvragen netwerk transgenders - bespreken belangrijke
zaken

Min 0 Max 99 Numeric

En met hoeveel van deze .... persoon/personen bespreekt u belangrijke zaken?

Q6 | doorvragen netwerk transgenders - gaat u regelmatig om

Min 0 Max 99 Numeric

En met hoeveel van deze .... persoon/personen gaat u regelmatig om?

Q7 | andere transgenders die hebben deelgenomen (DUMMY)

Min 0 Max 99 Numeric

Hoeveel andere transgenders kent u die al hebben meegedaan aan deze
enquête, zonder de persoon die u deze coupon gaf mee te tellen?
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Q10 | Tot slot

Open

Tot slot, wat vond u van deze vragen?
Vond u het moeilijk of gemakkelijk om antwoord te geven op deze vragen?
Ontbreken er vragen?
Heeft u suggesties ter verbetering van deze vragen?
Wilt u hieronder zo uitgebreid mogelijk uw antwoord toelichten?

Q13 | eventueel contact opnemen

Single coded

Mogen we naar aanleiding van deze vragenlijst eventueel per e-mail of telefonisch contact
met u opnemen?
1
2
3





Ja, telefonisch
Ja, per e-mail
Nee, geen van beide
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Bijlage 5

1d

Vragenlijsten hoofdonderzoek
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B1 | Leefsituatie

Begin block

Q407

Other

Hartelijk dank dat u wilt deelnemen aan het transgenderonderzoek. Voordat u de vragenlijst
gaat invullen, willen wij u vriendelijk verzoeken om onderstaande instructie door te nemen.
Op uw scherm ziet u een aantal opties, die u kunt gebruiken bij het invullen van de vragenlijst.
Verder
- Rechts onderaan uw scherm ziet u de knop 'verder'. Deze knop kunt u gebruiken om na
het beantwoorden van de vraag door te gaan naar de volgende vraag. U kunt ook door te
dubbelklikken op uw antwoord verder naar de volgende vraag.
Onderbreken
- Midden onder op uw scherm ziet u de optie 'onderbreken'. Via deze knop kunt u tussentijds uw vragenlijst afsluiten en op een later tijdstip verder gaan met het invullen van de
vragenlijst. Het systeem onthoudt waar u gebleven bent in de vragenlijst. U dient dan wel
opnieuw in te loggen op de website met uw persoonlijke inlogcode.
Tijdsbalk
- Helemaal onderaan uw scherm ziet u een tijdsbalk. Via deze balk kunt u aan de hand van
de gekleurde stippen zien hoever u al gevorderd bent in de vragenlijst.
U kunt nu starten met de vragenlijst.

Single coded

Q408

Hoe zou u de relatie omschrijven met de persoon door wie u bent uitgenodigd voor deze
enquête?
1
2
3
4
5
6
7









familielid
goede vriend/vriendin
vriend/vriendin
(goede) bekende
kennis
vage kennis/onbekende
anders, namelijk...

*Open *Position fixed

Min 0 Max 99 Numeric

Q1

De vragenlijst begint met een aantal achtergrondvragen. Daarmee kunnen we de verschillen
tussen de deelnemers aan het onderzoek inzichtelijk maken.
Wat is uw leeftijd?

Single coded

Q2
Heeft u een vaste relatie?
1
2
3
4
5







ja, met een man
ja, met een vrouw
ja, met een transgender
nee
wil niet zeggen

ASK ONLY IF Q2=1,2,3

Min 0 Max 99 Numeric

Q3
Hoe lang heeft u deze relatie al?
Indien uw relatie korter duurt dan 1 jaar, vul dan 1 jaar in.

Single coded

Q4
Heeft u kinderen?

Reken alle biologische, pleeg-, adoptie- en stiefkinderen mee.

1
2
3
4






ja, 1 kind
ja, 2 kinderen
ja, 3 of meer kinderen
nee

Single coded

Q405
Heeft u nog contact met uw kind(eren)
1
2
3





ja, met allemaal
ja, maar niet met allemaal
nee

Single coded

Q5
Wat is uw woonsituatie?
1
2
3
4
5
6
7









ik woon bij mijn ouder(s)
ik woon alleen
ik woon met mijn partner samen
Ik woon met mijn partner en kinderen
ik ben alleenstaand ouder met inwonende kinderen
ik woon met andere huisgenoten
anders

Min 100 Max 9999 Numeric

Q6
Zou u de vier cijfers van uw postcode willen geven?

Als u dat liever heeft, kunt u ook alleen de eerste drie cijfers opgeven.
Als u ook niet de eerste drie cijfers wilt opgeven kunt u een '0' invoeren.

Single coded

Q10

Rekent u zichzelf tot een bepaalde religie, kerkgenootschap of levensbeschouwelijke groepering? En zo ja, tot welke?
10
1
2
3
4
5
6
7
11
9












nee
ja, (Rooms) Katholiek
ja, Protestants
ja, Islamitisch
ja, Hindoeïstisch
ja, Joods
ja, Boeddhistisch
ja, Humanistisch
ja, anders, namelijk
weet niet

*Open
*Exclusive

ASK ONLY IF Q10=2

Single coded

Q11
Is dat Protestants...
1
2
3
4
5
6








(voorheen) Hervormd
(voorheen) Gereformeerd
(voorheen) Luthers
Pinkstergemeente
Evangelisch
overig

Single coded

Q12
Volgt u momenteel een opleiding?
1
2




ja
nee

ASK ONLY IF Q12=1

Single coded

Q13
Welke opleiding volgt u momenteel?
1
2
3
5
6
7
8









vmbo
havo
vwo/gymnasium
mbo
hbo
universiteit
anders, namelijk...

*Open *Position fixed

Single coded

Q14
Wat is uw hoogst voltooide opleiding (diploma behaald)?
1
2
3
6
9
5
7
8
10











geen onderwijs/basisonderwijs
speciaal onderwijs of praktijkonderwijs
vmbo, lbo, lts, lhno, mavo
havo, mms
vwo, gymnasium, hbs
mbo
hbo
universiteit
anders, namelijk...

*Open *Position fixed

Single coded

Q15
Heeft u momenteel betaald werk?
1
2




ja
nee

*Open

ASK ONLY IF Q15=1

Min 0 Max 100 Numeric

Q155
Voor hoeveel uur per week heeft u betaald werk?

ASK ONLY IF Q15=1

Single coded

Q91
In welke sector bent u werkzaam?

Als u in meer sectoren werkzaam bent, geef dan de sector op die voor u het meest van toepassing is.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12














Landbouw en visserij
Industrie, energie, waterleiding, delfstoffen
Bouwnijverheid
Horeca en handel (incl. detailhandel)
Vervoer en communicatie
Financiële sector
Zakelijke dienstverlening
Overheid
Onderwijs
Gezondheidszorg en welzijn
Cultuur en overige dienstverlening
Anders, namelijk

*Open

ASK ONLY IF Q15=1

Single coded

Q16
Werkt u voornamelijk ...?
1
2
3
4






in loondienst
als zelfstandige
als freelancer
anders

ASK ONLY IF Q15=1

Single coded

Q17
Hoeveel collega's heeft u ongeveer op uw werkplek?

Met collega’s bedoelen we hier niet iedereen in uw organisatie, maar het aantal mensen met wie u concreet te maken
heeft.

1
2
3
4
5
6








1-9 personen
10-19 personen
20-49 personen
50 personen en meer
geen collega's
weet niet

*Exclusive

ASK ONLY IF Q15=1

Single coded

Q18

Hoe vaak gaat u in uw werk om met klanten, leerlingen, studenten, patiënten e.d.?
1
2
3
4






(bijna) elke dag
een paar dagen per week
een enkele keer
nooit

ASK ONLY IF Q15=2

Single coded

Q19
Welke situatie is het meest op u van toepassing?
Slechts één antwoord mogelijk.

1
2
3
4
5
6








werkloos of werkzoekend
arbeidsongeschikt
scholier/student
huismoeder/huisvrouw of huisvader/huisman
gepensioneerd (AOW) of vervroegd met pensioen (VUT, FPU e.d.)
anders, namelijk...

Single coded

Q93
Hoe goed kunt u rondkomen met uw huishoudinkomen?
1
2
3
4
5
6
7









*Open *Position fixed

zeer moeilijk
moeilijk
eerder moeilijk
eerder gemakkelijk
gemakkelijk
zeer gemakkelijk
wil niet zeggen

Single coded

Q20
Wat is uw netto-inkomen per maand?

Het netto maandinkomen is het bedrag dat een persoon maandelijks op de bankrekening krijgt overgemaakt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11













minder dan 1.000 euro
1.000 - 1.500 euro
1.500 - 2.000 euro
2.000 - 2.500 euro
2.500 - 3.000 euro
3.000 - 3.500 euro
3.500 - 4.000 euro
4.000 - 4.500 euro
meer dan 4.500 euro
wil niet zeggen
weet niet

B 1 | Leefsituatie

End block

B2 | Identiteit en leefwijze

Begin block

Q21

Single coded

Ik ben geboren als:
Hier wordt uw biologische geslacht bij geboorte bedoeld.

1
2
3





jongen
meisje
interseksueel (geboren met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken)

ASK ONLY IF Q21=3

Single coded

Q95
Hoe bent u als kind ingeschreven in het bevolkingsregister?
1
2




als jongen
als meisje

Single coded

Q22
Hoe omschrijft u uw psychologische gender?
In uw gevoelens, gedachten en fantasieën bent u:
(kies slechts één mogelijkheid die het beste bij u past)

1
2
3
4
5
6
7
8










volledig vrouw
vooral vrouw
zowel man als vrouw
vooral man
volledig man
noch man, noch vrouw
anders, namelijk...
weet niet

*Open *Position fixed
*Exclusive

Indien Q21=1 en Q22=5, dan door naar einde vragenlijst Q101
Indien Q21=2 en Q22=1, dan door naar einde vragenlijst Q101

Other

Q23

Uw ‘psychologische gender’ noemen we vanaf nu uw ‘genderidentiteit’.

Single coded

Q24

Op welke leeftijd werd u zich bewust van het feit dat uw genderidentiteit niet (helemaal)
overeenkomt met uw geboortegeslacht?
1
2




ik was ... jaar
niet van toepassing (mijn biologische geslacht en genderidentiteit komen volledig overeen)
 GO TO Q101

*Open

Indien Q24=2 Respondent krijgt beloning van 5 euro, maar mag GEEN inlogs uitdelen.

Open

Q99
Kunt u hierover wat meer vertellen?

1



nee, wil ik niet

*Exclusive

Single coded

Q25

U vulde in dat u zich in uw gevoelens en gedachten <plot antwoord Q22, 1-6> voelt; dat bedoelen we hier met de aanduiding 'gewenste genderidentiteit'.
Leeft u in uw dagelijks leven volgens uw gewenste genderidentiteit?
1
2
3
4






(bijna) nooit
af en toe
bijna altijd
altijd

ASK ONLY IF Q25=1,2

Single coded

Q26

Bent u van plan om in de toekomst wel / meer volgens uw gewenste genderidentiteit te leven?
1
2
3





ja
nee
weet ik nog niet

ASK ONLY IF Q25=1,2

Open

Q27

Wat zijn uw redenen om niet volgens uw gewenste genderidentiteit te leven?

1



wil niet zeggen

*Exclusive

ASK ONLY IF Q25=2,3,4,1

Multi coded

Q28
Bij wie of waar leeft u in uw gewenste genderidentiteit?
Meer antwoorden mogelijk.

1
2
11
12
10
3
4
5
8
7












daar waar niemand mij kan zien
(thuis) bij mijn partner
(thuis) bij mijn kind(eren)
(thuis) bij mijn ouders
bij mijn beste vriend/vriendin
bij goede vrienden
bij gelijkgestemden
bij collega’s en/of medestudenten
bij onbekenden/ in het openbaar
nooit

*Exclusive

Multi coded

Q285

Hoeveel maanden/jaren leeft u ongeveer al in uw gewenste genderidentiteit?
Vul per antwoord het aantal maanden/jaren in.
Mocht u minder dan 12 maanden willen invullen, dient u bij het aantal jaren 0 in te vullen. In het hokje maanden kunt u
maximaal 11 maanden invullen.

1
2
11
12
10
3
4
5
8











daar waar niemand mij kan zien
(thuis) bij mijn partner
(thuis) bij mijn kind(eren)
(thuis) bij mijn ouders
bij mijn beste vriend/vriendin
bij goede vrienden
bij gelijkgestemden
bij collega’s en/of medestudenten
bij onbekenden/ in het openbaar
Per genoemd antwoord bij Q28, vult de respondent hier het aantal maanden/jaren in.

Single coded

Q29

Welk van de onderstaande bewoordingen sluit het best aan bij hoe u zich voor u zelf noemt.
Hoewel u het gevoel kunt hebben dat meerdere bewoordingen van toepassing zijn op u,
kunt u toch aangeven welk van de onderstaande bewoordingen het best aansluit bij hoe u
zich momenteel voor uzelf noemt?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


















transseksuele man
transseksuele vrouw
transman
transvrouw
man met transseksueel verleden
vrouw met transseksueel verleden
genderdysfore man
genderdysfore vrouw
man
vrouw
transgender
transgenderist
noch man, noch vrouw
man die aan travestie doet
vrouw die aan travestie doet
anders, namelijk

*Open

Multi coded

Q30
Tot wie voelt u zich seksueel aangetrokken?
Meer antwoorden mogelijk.

1
2
3
5
4
6








tot mannen
zowel tot mannen als tot vrouwen
tot vrouwen
tot transgenders
tot geen van deze
weet niet

*Exclusive

B 2 | Identiteit en leefwijze

End block

B3 | Hulp en transitie

Begin block

Q32

Single coded

Zocht u in verband met uw genderidentiteit ooit contact met een belangenorganisatie?
1
2




ja, namelijk met
nee

*Open

ASK ONLY IF Q32=2

Open

Q33
Waarom zocht u geen contact met een belangenorganisatie?

1



wil niet zeggen

*Exclusive

Single coded

Q34

Heeft u in verband met uw genderidentiteit ooit psychische of medische hulp gezocht?
1
2




ja
nee

ASK ONLY IF Q34=1

Multi coded

Q35
Bij wie zocht u hulp? U kunt meer antwoorden geven.
1
2
3
4
5
6
7
8










huisarts
maatschappelijk werker
gendertherapeut
vrij gevestigde psychiater / psycholoog
GGZ-instelling, RIAGG
genderteam
Transvisie
andere hulpverlener, namelijk …

*Open *Position fixed

ASK ONLY IF Q32=1 or Q34=1

Q36

Min 0 Max 99 Numeric

Op welke leeftijd heeft u voor het eerst stappen ondernomen om hulp te vinden?

ASK ONLY IF Q35=1,2,4,5,6,3,7,8

Single coded

Q37

Hoe was de reactie van deze hulpverlener? Kruis per persoon / instelling de reactie aan die
het beste past bij uw ervaring.
1
2
3
4
5







was informatief en behulpzaam
wilde helpen, maar had geen informatie
leek me niet te willen helpen
weigerde om mij te helpen
anders

ASK ONLY IF Q34=2

Open

Q38
Waarom zocht u geen psychische of medische hulp?

1



wil niet zeggen

*Exclusive

Matrix

Q39

Welke stappen heeft u gezet om te leven in uw gewenste genderidentiteit?
Meer antwoorden mogelijk.
ja

nee

gesprekken met een psychiater, psycholoog of
hulpverlener





leven in de gewenste genderrol





het nemen van hormonen





gezichtsoperaties (kaak,
voorhoofd, neus)





epilatie





borstverwijdering/verkleining (Filter: als
vrouw geboren)





borstvergroting (Filter: als
man geboren)





geslachtsaanpassende
operatie(s) [verwijdering
baarmoeder en eileiders,
creatie van een penis]
(Filter: als vrouw geboren)





geslachtsaanpassende
operatie(s) [verwijdering
van de penis, creatie van
een vagina] (Filter: als
man geboren)





stemverhogende operatie
en/of logopedie (Filter: als
man geboren)





stemverlagende operatie
en/of logopedie (Filter: als
vrouw geboren)





anders, namelijk ....





ASK ONLY IF Q39 ST=7 & SC=1 or Q39 ST=8 & SC=1

Single coded

Q395

Vond uw geslachtsaanpassende operatie volledig plaats in Nederland?
1
2
3





ja, in Nederland
nee, gedeeltelijk in het buitenland, omdat
nee, volledig in het buitenland, omdat

*Open
*Open

Single coded

Q96

Heeft u de wachttijden in verband met de door u gezette stappen ooit als problematisch ervaren?
1
2




ja
nee

ASK ONLY IF Q39 ST=3 & SC=1 or Q39 ST=7 & SC=1 or Q39 ST=8 & SC=1

Single coded

Q97

Gaat u nog regelmatig vanwege uw trans-zijn voor controle naar de huisarts, een specialist
of iemand van het genderteam?
1
2




ja
nee, want

*Open

Matrix

Q40

Bent u van plan een of meerdere van onderstaande stappen in de toekomst te gaan zetten?
ja

nee

weet ik nog niet

gesprekken met een psychiater, psycholoog of
hulpverlener







leven in de gewenste genderrol







het nemen van hormonen







gezichtsoperaties (kaak,
voorhoofd, neus)







epilatie







borstverwijdering/verkleining (indien als
vrouw geboren)







borstvergroting (als man
geboren)







geslachtsaanpassende
operatie(s) [verwijdering
baarmoeder en eileiders,
creatie van een penis]
(indien als vrouw geboren)







geslachtsaanpassende
operatie(s) [verwijdering
van de penis, creatie van
een vagina] (indien als
man geboren)







stemverhogende operatie
en/of logopedie (als man
geboren)







stemverlagende operatie
en/of logopedie (als vrouw
geboren)







anders, namelijk ...







ASK ONLY IF Q39 ST=7 & SC=1 or Q39 ST=8 & SC=1

Single coded

Q41
Heeft u uw voornaam laten aanpassen op uw geboorteakte?
1
2




ja
nee

ASK ONLY IF Q41=2 and Q39 ST=7 & SC=1 or Q39 ST=8 & SC=1

Single coded

Q42
Waarom niet?
Noem de belangrijkste reden.

1
2
3
4
5
6
7









Ik heb geen nieuwe naam aangenomen
Ik wil dat niet, ik vind het niet nodig
Ik wil dat in de toekomst nog doen
Ik weet niet of dat kan
Ik vind het te moeilijk, of te duur
Ik kom hiervoor niet in aanmerking, want
anders, namelijk...

*Open
*Open *Position fixed

ASK ONLY IF Q39 ST=7 & SC=1 or Q39 ST=8 & SC=1

Single coded

Q43
Heeft u uw geslacht laten aanpassen op uw geboorteakte?
1
2




ja
nee

ASK ONLY IF Q43=2

Single coded

Q44
Waarom niet?
Noem de belangrijkste reden.

1
2
3
4
5
7
6









Ik wil dat niet, ik vind het niet nodig
Ik wil dat in de toekomst nog doen
Ik weet niet of dat kan
Ik vind het te moeilijk, of te duur
Ik kom hiervoor niet in aanmerking, want
Mijn aanvraag is geweigerd, want
anders, namelijk...

*Open
*Open
*Open *Position fixed

ASK ONLY IF Q39 ST=7 & SC=1 or Q39 ST=8 & SC=1

Matrix

Q45

Heeft u geprobeerd bij de volgende instellingen uw identiteitsgegevens te laten aanpassen
zodat ze overeenkomen met uw huidige genderidentiteit?
Ja, met succes

Ik ben er nu
mee bezig (resultaat onbekend)

Ik heb het geprobeerd, maar
het is niet gelukt

Nee, dat heb ik
niet geprobeerd

Niet van toepassing

Bij de zorgverzekeraar











Bij de bank











Op het diploma van uw
hoogste opleiding











Op uw collegekaart











Bij uw pensioenfonds











Bij uw werkgever











ASK ONLY IF Q45 ST=1 & SC=1,2,5 or Q45 ST=2 & SC=1,2,5 or Q45 ST=3 & SC=1,2,5 or Q45 ST=4 & SC=1,2,5 or
Q45 ST=5 & SC=1,2,5 or Q45 ST=6 & SC=1,2,5

Open

Q46

Heeft u problemen ervaren met de instanties waar u uw identiteitsgegevens wilde laten
aanpassen? Kunt u uitleggen wat er precies aan de hand was? Ook positieve ervaringen
mag u hier beschrijven.

1



nee

*Exclusive

B 3 | Hulp en transitie

End block

B4 | Ervaringen en reacties van omgeving

Begin block

Q47

Matrix

Hoe open bent u over uw trans-zijn ten opzichte van de volgende personen?
volledig open

gedeeltelijk
open

volledig verborgen

ik heb deze
relatie niet
(meer)

niet van toepassing

Moeder











Vader











Partner











Kinderen











Broer(s) en zus(sen)











Beste vriend/vriendin











Andere vrienden











Buren











Medeleerlingen/studenten











Collega’s











Directe leidinggevende











Klanten, patiënten, leerlingen











Mensen met wie ik sport











Bij de codes moeder en vaders is categorie 'ik heb deze ralatie niet (meer)' vervangen door 'mijn moeder leeft niet
meer'/'mijn vader leeft niet meer'.

ASK ONLY IF Q47 ST=1 & SC=4 or Q47 ST=2 & SC=4

Matrix

Q98

Hoe open was u over uw trans-zijn ten opzichte van uw vader/moeder toen zij nog in leven
waren?
volledig open

gedeeltelijk
open

volledig verborgen

ik had deze
relatie niet
(meer)

niet van toepassing

Moeder











Vader











ASK ONLY IF Q98 ST=1 & SC=1,2 or Q98 ST=2 & SC=1,2

Matrix

Q48
Hoe hebben ze gereageerd op uw trans-zijn?
geen contact
meer

vooral afkeu- op de hoogte
rend
maar wil(len)
er niet over
praten

neutraal

overwegend
positief

volledig positief

Moeder













Vader













Partner













Kinderen













Broer(s) en zus(sen)













Beste vriend/vriendin













Andere vrienden













Buren













Medeleerlingen/studenten













Collega’s













Directe leidinggevende













Klanten, patiënten, leerlingen













Mensen met wie ik sport













Single coded

Q100

Heeft u ooit negatieve ervaringen of reacties gehad vanwege uw trans-zijn?
1
2




ja
nee

ASK ONLY IF Q100=1

Single coded

Q49

En meer specifiek. Heeft u in de afgelopen 12 maanden negatieve ervaringen of reacties gehad vanwege uw trans-zijn?
1
2
3
4
5







ja, een enkele keer
ja, een paar keer per jaar
ja, minstens 1x per maand
ja, minstens 1x per week
nee

ASK ONLY IF Q2=1,2,3

Multi coded

Q50

Heeft u in de afgelopen 12 maanden vanwege uw trans-zijn wel eens een negatieve reactie
van uw partner gehad?
Meer antwoorden mogelijk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9











Ja, ik kreeg een afkeurende blik of houding
Ja, ik werd niet serieus genomen
Ja, ik werd uitgescholden
Ja, ik werd buitengesloten of er werd over mij geroddeld
Ja, ik werd bedreigd
Ja, ik werd lichamelijk aangevallen (geslagen, omver geduwd, etc.)
Ja, ik werd gedwongen tot bepaalde seksuele handelingen waar ik geen zin in had
Nee
wil niet zeggen

ASK ONLY IF Q50=1,2,3,4,5,6,7

Single coded

Q51

Hoe vaak kreeg u in de afgelopen 12 maanden van uw partner een negatieve reactie vanwege uw trans-zijn?
1
2
3
4






Een enkele keer
Een paar keer per jaar
Minstens 1x per maand
Minstens 1x per week

Multi coded

Q52

Heeft u in de afgelopen 12 maanden vanwege uw trans-zijn wel eens een negatieve reactie
van uw ouder(s) gehad?
Meer antwoorden mogelijk.

1
2
3
4
5
6
8
9
10











Ja, ik kreeg een afkeurende blik of houding
Ja, ik werd niet serieus genomen
Ja, ik werd uitgescholden
Ja, ik werd buitengesloten of er werd over mij geroddeld
Ja, ik werd bedreigd
Ja, ik werd lichamelijk aangevallen (geslagen, omver geduwd, etc.)
Nee
Niet van toepassing
wil niet zeggen

ASK ONLY IF Q52=1,2,3,4,5,6

Single coded

Q53

Hoe vaak kreeg u in de afgelopen 12 maanden van uw ouder(s) een negatieve reactie vanwege uw trans zijn?
1
2
3
4






Een enkele keer
Een paar keer per jaar
Minstens 1x per maand
Minstens 1x per week

ASK ONLY IF Q12=1

Multi coded

Q54

Heeft u in de afgelopen 12 maanden vanwege uw trans-zijn wel eens een negatieve reactie
op school gehad?
Meer antwoorden mogelijk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10












Ja, ik kreeg een afkeurende blik of houding
Ja, ik werd belachelijk gemaakt of er werden flauwe grappen gemaakt
Ja, ik werd uitgescholden
Ja, ik werd buitengesloten of er werd over mij geroddeld
Ja, ik werd bedreigd
Ja, mijn spullen/eigendommen werden vernield
Ja, ik werd lichamelijk aangevallen (geslagen, omver geduwd, etc.)
Ja, ik werd seksueel lastig gevallen/ik kreeg ongewenste seksuele aandacht
Nee
wil niet zeggen

ASK ONLY IF Q54=1,2,3,4,5,6,7,8

Single coded

Q55

Hoe vaak kreeg u in de afgelopen 12 maanden op school een negatieve reactie vanwege uw
trans zijn?
1
2
3
4






Een enkele keer
Een paar keer per jaar
Minstens 1x per maand
Minstens 1x per week

ASK ONLY IF Q15=1

Multi coded

Q56

Heeft u in de afgelopen 12 maanden vanwege uw trans-zijn wel eens een negatieve reactie
op uw werk gehad?
Meer antwoorden mogelijk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10












Ja, ik kreeg een afkeurende blik of houding
Ja, ik werd belachelijk gemaakt of er werden flauwe grappen gemaakt
Ja, ik werd uitgescholden
Ja, ik werd buitengesloten of er werd over mij geroddeld
Ja, ik werd bedreigd
Ja, mijn spullen/eigendommen werden vernield
Ja, ik werd lichamelijk aangevallen (geslagen, omver geduwd, etc.)
Ja, ik werd seksueel lastig gevallen/ik kreeg ongewenste seksuele aandacht
Nee
wil niet zeggen

ASK ONLY IF Q56=1,2,3,4,5,6,7,8

Single coded

Q57

Hoe vaak kreeg u in de afgelopen 12 maanden op uw werk een negatieve reactie vanwege
uw trans-zijn?
1
2
3
4






Een enkele keer
Een paar keer per jaar
Minstens 1x per maand
Minstens 1x per week

Multi coded

Q58

Heeft u in de afgelopen 12 maanden vanwege uw trans-zijn wel eens een negatieve reactie
in de openbare ruimte (bijvoorbeeld op straat, in het openbaar vervoer, of bij het uitgaan)
gehad?
Meer antwoorden mogelijk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10












Ja, ik kreeg een afkeurende blik of houding
Ja, ik werd belachelijk gemaakt of er werden flauwe grappen gemaakt
Ja, ik werd uitgescholden
Ja, ik werd buitengesloten of er werd over mij geroddeld
Ja, ik werd bedreigd
Ja, mijn spullen/eigendommen werden vernield
Ja, ik werd lichamelijk aangevallen (geslagen, omver geduwd, etc.)
Ja, ik werd seksueel lastig gevallen/ik kreeg ongewenste seksuele aandacht
Nee
wil niet zeggen

ASK ONLY IF Q58=1,2,3,4,5,6,7,8

Single coded

Q59

Hoe vaak kreeg u in de afgelopen 12 maanden in de openbare ruimte een negatieve reactie
vanwege uw trans-zijn?
1
2
3
4






Een enkele keer
Een paar keer per jaar
Minstens 1x per maand
Minstens 1x per week

Single coded

Q60
Doet u aan sport?
1
2




ja
nee

ASK ONLY IF Q60=2

Single coded

Q61

U geeft aan niet te sporten. Heeft dat dan te maken met uw trans-zijn?
1
2




ja, omdat
nee

*Open

ASK ONLY IF Q60=1

Multi coded

Q62
Op welke manier doet u aan sport?
Meer antwoorden mogelijk.

1
2
3
4






bij een sportvereniging
met een groepje dat niet is aangesloten bij een sportvereniging
bij een sportschool
alleen

ASK ONLY IF Q60=1

Multi coded

Q63

Heeft u in de afgelopen 12 maanden vanwege uw trans-zijn wel eens een negatieve reactie
bij het sporten gehad?
Meer antwoorden mogelijk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10












Ja, ik kreeg een afkeurende blik of houding
Ja, ik werd belachelijk gemaakt of er werden flauwe grappen gemaakt
Ja, ik werd uitgescholden
Ja, ik werd buitengesloten of er werd over mij geroddeld
Ja, ik werd bedreigd
Ja, mijn spullen/eigendommen werden vernield
Ja, ik werd lichamelijk aangevallen (geslagen, omver geduwd, etc.)
Ja, ik werd seksueel lastig gevallen/ik kreeg ongewenste seksuele aandacht
Nee
wil niet zeggen

ASK ONLY IF Q63=1,2,3,4,5,6,7,8

Single coded

Q64

Hoe vaak kreeg u in de afgelopen 12 maanden bij het sporten een negatieve reactie vanwege uw trans-zijn?
1
2
3
4






Een enkele keer
Een paar keer per jaar
Minstens 1x per maand
Minstens 1x per week

ASK ONLY IF Q49=1,2,3,4 or Q58=1,2,3,4,5,6,7,8 or Q63=1,2,3,4,5,6,7,8 and Q50=1,2,3,4,5,6,7 and Q52=1,2,3,4,5,6
and Q54=1,2,3,4,5,6,7,8 and Q56=1,2,3,4,5,6,7,8

Multi coded

Q65

Heeft u de afgelopen 12 maanden een klacht gemeld of aangifte gedaan vanwege een van
de negatieve reacties op uw trans-zijn?
1
2
3
4
5
6
8
7
9











Ja, een klacht bij een antidiscriminatiebureau
Ja, een melding bij de politie
Ja, een aangifte bij de politie
Ja, bij de website Hate crimes
Ja, bij het meldpunt Meld Misdaad Anoniem
Ja, bij Transgender Netwerk Nederland
anders, namelijk...
Nee
wil niet zeggen

*Open *Position fixed

Single coded

Q66

Hoe vaak heeft u zich de afgelopen 12 maanden onveilig gevoeld in uw eigen buurt vanwege uw trans-zijn?
1
2
3
4
5
6








nooit
zelden
af en toe
vaak
heel vaak
weet niet

*Exclusive

Single coded

Q67

Hoe vaak heeft u zich in de afgelopen 12 maanden onveilig gevoeld vanwege uw trans-zijn
bij het uitgaan?
1
2
3
4
5
6
7









nooit
zelden
af en toe
vaak
heel vaak
niet van toepassing
weet niet

*Exclusive

B 4 | Ervaringen en reacties van omgeving

End block

B5 | Sociale contacten

Begin block

Q69

Min 0 Max 99 Numeric

Wij willen ook enkele vragen stellen over uw netwerk van transgenders.
Hoeveel transgenders kent u persoonlijk? Het gaat hier niet alleen om vrienden en
vriendinnen, maar ook om meer oppervlakkige contacten (bijvoorbeeld van het chatten of
van het uitgaan).
Als u het aantal niet precies weet, dan kunt u ook een schatting geven.

ASK ONLY IF Q69>0

Min 0 Max 99 Numeric

Q70
Hoeveel van deze .... persoon/personen zijn ouder dan 15 jaar?

ASK ONLY IF Q70>0

Min 0 Max 99 Numeric

Q71
Hoeveel van deze .... persoon/personen wonen in Nederland?

ASK ONLY IF Q71>0

Min 0 Max 99 Numeric

Q72

En hoeveel van deze .... persoon/personen zou u overwegen uit te nodigen om mee te doen
aan dit onderzoek?

ASK ONLY IF Q72>0

Q74

Min 0 Max 99 Numeric

En met hoeveel van deze .... persoon/personen bespreekt u belangrijke zaken?

Q406

Min 0 Max 99 Numeric

Hoeveel andere transgenders kent u die al hebben meegedaan aan deze
enquête, zonder de persoon van wie u deze uitnodiging kreeg mee te tellen?

Matrix

Q68

Er volgen nu enkele algemene uitspraken. Wilt u van elke uitspraak aangeven in hoeverre
die op u, zoals u de laatste tijd bent, van toepassing is?
ja

min of meer

nee

Er is altijd wel iemand in
mijn omgeving met wie ik
met mijn dagelijkse problemen terecht kan.







Ik mis een echt goede
vriend of vriendin







Ik ervaar een leegte om
mij heen







Er zijn genoeg mensen op
wie ik in geval van narigheid kan terugvallen







Ik mis gezelligheid om mij
heen







Ik vind mijn kring van kennissen te beperkt







Ik heb veel mensen op wie
ik volledig kan vertrouwen







Er zijn voldoende mensen
met wie ik mij nauw verbonden voel







Ik mis mensen om mij
heen







Vaak voel ik me in de
steek gelaten







Wanneer ik daar behoefte
aan heb, kan ik altijd bij
mijn vrienden terecht







B 5 | Sociale contacten

End block

B6 | Gezondheid en welzijn

Begin block

Q76

Single coded

Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid noemen?
1
2
3
4
5







uitstekend
zeer goed
goed
matig
slecht

Min 1 Max 10 Numeric

Q77

Hoe tevreden of ontevreden bent u tegenwoordig over het geheel genomen met uw lichaam? Geeft u dit aan met behulp van een rapportcijfer, waarbij 1 staat voor 'slecht' en 10
staat voor 'uitstekend'.

Matrix

Q78

Heeft u in de afgelopen 4 weken één van de volgende problemen bij uw werk of andere dagelijkse bezigheden gehad, ten gevolge van uw lichamelijke gezondheid of vanwege emotionele problemen?
ja

nee

Ik besteedde minder tijd
aan werk of andere bezigheden





Ik heb minder bereikt dan
ik zou willen





Ik deed mijn werk of andere bezigheden niet zo
zorgvuldig als gewoonlijk





Ik had moeite om mijn
werk of andere bezigheden uit te voeren (het kostte bijvoorbeeld extra inspanning)





Matrix

Q79

De volgende vragen gaan over hoe u zich voelt en hoe het met u ging de afgelopen 4 weken.
Wilt u bij elke vraag het antwoord geven dat het beste aansluit bij hoe u zich voelde?
altijd

meestal

vaak

soms

zelden

nooit

Voelde u zich erg zenuwachtig?













Zat u zo erg in de put dat
niets u kon opvrolijken?













Voelde u zich kalm en
rustig?













Voelde u zich neerslachtig
en somber?













Voelde u zich gelukkig?













Min 1 Max 10 Numeric

Q31

Alles bij elkaar genomen, hoe tevreden bent u op dit moment met uw leven?
Geeft u een antwoord van 1 tot 10, waarbij 1 betekent dat u helemaal niet tevreden bent en 10 dat u zeer tevreden
bent.

Single coded

Q80

Heeft u er ooit wel eens aan gedacht om uit het leven te stappen, er een einde aan te maken?
1
2
3
4
5
6








nee, nooit
ja, een enkele keer
ja, soms
ja, vaak
ja, heel vaak
wil niet zeggen

ASK ONLY IF Q80=2,3,4,5

Single coded

Q84

Hadden uw gedachten om uit het leven te stappen te maken met uw trans-zijn?
1
2
3
4
5







nee
ja, dat had er een beetje mee te maken
ja, dat had vooral met mijn trans-zijn te maken
wil niet zeggen
weet niet

*Exclusive

ASK ONLY IF Q80=2,3,4,5

Single coded

Q81

Heeft u ooit een plan gemaakt om een einde aan uw leven te maken?
1
2
3
4






nee
ja
meer dan eens
wil niet zeggen

ASK ONLY IF Q80=2,3,4,5

Single coded

Q82

Heeft u ooit daadwerkelijk een poging gedaan om uit het leven te stappen?
1
2
3
4






nee, nooit
ja, 1 keer
ja, meer dan 1 keer
wil niet zeggen

ASK ONLY IF Q82=2,3

Single coded

Q83

Heeft u de afgelopen 12 maanden daadwerkelijk een poging gedaan?
1
2
3





ja
nee
wil niet zeggen

Open

Q85

Stel dat u iets in uw leven zou mogen veranderen, wat zou u dan willen veranderen?

1



weet niet

*Exclusive

Open

Q86

We doen dit onderzoek om de overheid te informeren over de leefsituatie en ervaringen van
transgenders. Als u zelf een advies aan de overheid zou willen geven wat de overheid volgens u zou moeten doen, is daar hierna ruimte voor.

1



geen antwoord

*Exclusive

B 6 | Gezondheid en welzijn

End block

B7 | Afronding vragenlijst

Begin block

Q87

Open

Dank u voor het invullen. Als u nog iets kwijt wil over dit onderzoek of een andere ervaring
met ons wil delen, stellen wij dat uiteraard zeer op prijs. U kunt dat hierna opschrijven.

1



geen antwoord

*Exclusive

Single coded

Q88

Bent u bereid om in de toekomst aan een eventueel vervolgonderzoek over dit onderwerp
deel te nemen? En wilt u wellicht het rapport ontvangen dat verschijnt naar aanleiding van
dit onderzoek? Daarvoor hebben wij uw e-mailadres nodig.
Geeft u toestemming aan TNS NIPO om uw e-mailadres te verstrekken aan het Sociaal en
Cultureel Planbureau?

Uw gegevens worden alleen voor wetenschappelijk en maatschappelijk onderzoek gebruikt en nooit voor reclame,
spam (ongewenste reclame via e-mail) of commerciële doeleinden.

1
3
4
2






ja, ik wil graag meedoen aan vervolgonderzoek
ja, ik wil graag het rapport ontvangen
ja, beide (deelname vervolgonderzoek en ontvangen rapport)
nee

*Open
*Open
*Open

Q89 (DUMMY)

Single coded

Om u uit te nodigen voor vervolgonderzoek of het toesturen van het rapport hebben wij uw
e-mailadres nodig.
Geeft u toestemming aan TNS NIPO om uw e-mailadres te verstrekken aan het Sociaal en
Cultureel Planbureau?
Uw gegevens worden alleen voor wetenschappelijk en maatschappelijk onderzoek gebruikt
en nooit voor reclame, spam (ongewenste reclame via e-mail) of commerciële doeleinden.
1
2




ja, noteer e-mail adres:
nee

*Open

B 7 | Afronding vragenlijst

End block

Q101

Other

Helaas behoort u niet tot de doelgroep van dit onderzoek. Wij danken u hartelijk voor het
invullen van de vragen. U kunt de vragenlijst afsluiten door het drukken op 'Verder'. U keert
dan weer terug naar de website van het Transgenderonderzoek. U ontvangt 5 euro voor
deelname aan het onderzoek. Op de website ziet u uw overzicht van uw vergoeding. Helaas
kunt u geen anderen uitnodigen voor dit onderzoek.

Q1015

Other

U bent aan het einde gekomen van de vragenlijst.
Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst.
U kunt de vragenlijst afsluiten door het drukken op 'Verder'. U gaat dan naar de pagina Vergoeding op de website van het transgenderonderzoek. Op deze pagina kunt u uw vergoeding voor deelname aan het onderzoek downloaden vanaf 1 februari tot en met 15 februari
2012.

Other

Q1

Graag zouden wij u nog wat willen vragen over het benaderen van volgende respondenten
voor dit onderzoek. Die informatie is voor ons van groot belang om goed zicht te hebben op
het bereik van de doelgroep en de representativiteit van het onderzoek.
U kreeg een uitnodiging om andere respondenten’ (hierna coupon te noemen) te vragen
deel te nemen aan het onderzoek. Graag zouden we willen weten hoeveel personen u hiervoor hebt benaderd, die niet aan het onderzoek wilden meedoen.

B3 | Achtergrondvragen coupon geweigerd
1

Begin block

alle toegekende coupons

Q17

Min 0 Max 10 Numeric

Indien coupondoel 1 (helemaal niet verstuurd)
Coupon *? CouponNummer is niet verstuurd.
Aan hoeveel personen heeft u geprobeerd deze coupon te geven, maar hebben geweigerd?
(u heeft deze coupon nooit verstuurd aan iemand)
Indien coupondoel 2 (wel verstuurd, niet (helemaal) ingevuld
Coupon *? CouponNummer heeft u verstuurd aan iemand, maar deze persoon heeft de vragenlijst niet ingevuld.
Allereerst zouden we voor deze coupon *? CouponNummer willen weten hoeveel personen
voorafgaand aan de persoon die deze coupon wel had geaccepteerd (maar de vragenlijst
niet heeft ingevuld), wellicht hebben geweigerd.
Indien coupondoel 3 (verstuurd en ingevuld)
Coupon *? CouponNummer heeft u verstuurd en is ook ingevuld.
Graag zouden wij voor coupon *? CouponNummer willen weten hoeveel personen voorafgaand aan de persoon die coupon heeft geaccepteerd en de vragenlijst ook heeft ingevuld,
deze wellicht hebben geweigerd.
... ... ... personen

ASK ONLY IF Q17 >= 1

Single coded

Q3

Hoe zou u uw relatie omschrijven met de persoon die deze coupon (als eerste) heeft geweigerd?
Persoon is een...
Indien meerdere personen deze coupon hebben geweigerd, neem dan de EERSTE persoon die heeft geweigerd in
gedachten

1
2
3
4
5
6
7









een familielid
goede vriend/vriendin
vriend/vriendin
(goede) bekende
kennis
vage kennis/onbekende
anders, namelijk...

*Open *Position fixed

ASK ONLY IF Q17 >= 1

Single coded

Q4
Hoe lang kent u deze persoon al?
1
2
3
4
5
6








korter dan 6 maanden
6 maanden tot 1 jaar
1 tot 2 jaar
3 tot 6 jaar
meer dan 6 jaar
weet niet

*Exclusive

ASK ONLY IF Q17 >= 1

Single coded

Q5
Waarom denkt u dat deze persoon de coupon heeft geweigerd?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10












heeft al meegedaan
geen zin
te druk
niet geïnteresseerd
was jonger dan 15
spreekt geen Nederlands
is geen transgender
woont niet in Nederland
was met vakantie in die periode
andere reden

*Open

ASK ONLY IF Q17 >= 1

Min 1 Max 99 Numeric

Q6
Hoe oud is deze persoon ongeveer?

Als u het niet precies weet, wilt u dan de leeftijd schatten?

ASK ONLY IF Q17 >= 1

Single coded

Q7
Wat is de hoogst genoten opleiding van deze persoon?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10












geen onderwijs
basisonderwijs
lbo/vmbo/vbo
mavo
mbo
havo/vwo
hbo
wo
anders, namelijk...
weet niet

*Open *Position fixed
*Exclusive

ASK ONLY IF Q17 >= 1

Single coded

Q8
Tot welke groep van de transgenders behoort deze persoon?
1
2
3
4
5







Man-vrouw-transseksueel
Vrouw-man-transseksueel
Travestiet / crossdresser
Ander genderdysfoor
weet niet

*Exclusive

B 3 | Achtergrondvragen coupon geweigerd

End block

Q18

Other

We willen u ook nog enkele vragen stellen over de coupons waarvan de vragenlijst niet is
ingevuld.

Single coded

Q2

Graag zouden wij voor coupon <plot couponcode> waarvan de vragenlijst niet is ingevuld
willen weten wat de reden was.
1
2




3



ik kende geen mensen om de coupon aan te geven
iedereen aan wie ik de coupon wilde uitdelen weigerde en ik kende niet meer mensen om de coupon aan te geven
ik had de coupon uitgedeeld en die persoon heeft geaccepteerd, maar heeft de vragenlijst niet ingevuld.

Bij deze vraag moet vanuit de website alleen de coupons naar voren komen die vallen in Coupondoel:
1: helemaal niet verstuurd
2: wel verstuurd, niet (helemaal ingevuld)

B2 | Vragenlijst niet ingevuld of geactiveerd.
1

Begin block

Personen die coupon hebben geaccepteerd, maar niet hebben ingevuld.
Other

Q9

Nu willen we u nog een paar vragen stellen over de persoon die wel een coupon hebben geaccepteerd, maar die uiteindelijk de vragenlijst niet hebben ingevuld. Dit betreft de persoon
die coupon nummer <plot couponnummer> heeft ontvangen.
Researcher notes: Dit informatiescherm slechts één maal tonen, indien minstens 1 maal code 3 vorige vraag (geaccpeteerd, maar niet ingevuld)

ASK ONLY IF Q2=3

Single coded

Q10

Hoe zou u de relatie met persoon <plot couponnummer> omschrijven die de coupon heeft
geaccepteerd?
Persoon .. is een...
1
2
3
4
5
6
7









een familielid
goede vriend/vriendin
vriend/vriendin
(goede) bekende
kennis
vage kennis/onbekende
anders, namelijk...

*Open *Position fixed

ASK ONLY IF Q2=3

Single coded

Q11
Hoe lang kent u deze persoon al?
1
2
3
4
5
6








korter dan 6 maanden
6 maanden tot 1 jaar
1 tot 2 jaar
3 tot 6 jaar
meer dan 6 jaar
weet niet

*Exclusive

ASK ONLY IF Q2=3

Single coded

Q12

Waarom denkt u dat deze persoon de vragenlijst niet heeft ingevuld?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10












heeft al meegedaan
geen zin
te druk
niet geïnteresseerd
was jonger dan 15
spreekt geen Nederlands
is geen transgender
woont niet in Nederland
was met vakantie in die periode
andere reden

*Open

ASK ONLY IF Q2=3

Min 1 Max 99 Numeric

Q13
Hoe oud is deze persoon ongeveer?

Als u het niet precies weet, wilt u dan de leeftijd schatten?

ASK ONLY IF Q2=3

Single coded

Q14
Wat is de hoogst genoten opleiding van deze persoon?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10












geen onderwijs
basisonderwijs
lbo/vmbo/vbo
mavo
mbo
havo/vwo
hbo
wo
anders, namelijk...
weet niet

*Open *Position fixed
*Exclusive

ASK ONLY IF Q2=3

Single coded

Q15
Tot welke groep van de transgenders behoort deze persoon?
1
2
3
4
5







Man-vrouw-transseksueel
Vrouw-man-transseksueel
Travestiet / crossdresser
Ander genderdysfoor
weet niet

*Exclusive

ASK ONLY IF Q2=3

Single coded

Q16

Heeft u, nadat u de coupon had uitgedeeld, nog op de website gekeken of de deze persoon
de vragenlijst al had ingevuld?
1
2




ja
nee

B 2 | Vragenlijst niet ingevuld of geactiveerd.

End block

Q900

Other

Hartelijk dank voor het invullen van de vragen. U kunt de vragenlijst afsluiten door het
drukken op 'Verder'. U gaat dan weer terug naar de homepage van de website. Op het 4e
tabblad (vergoeding) ziet u een overzicht van uw vergoeding.

Single coded

Q9021

De volgende vragen zijn bedoeld voor de persoon binnen het huishouden die zich herkent
in de omschrijving van transgender.
Wil deze pesoon aan dit onderzoek meewerken en de vragenlijst nu invullen?
Other

Q407

Hartelijk dank dat u wilt deelnemen aan het transgenderonderzoek. Het invullen van de vragenlijst duurt circa 25 minuten.

Multi coded

Q408

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Was
u, voordat de uitnodiging voor dit onderzoek kreeg al op de hoogte van dit onderzoek?
meer antwoorden mogelijk

7
1
2
3
4
5
6









nee
ja, via een andere transgender
ja, via een vriend, vriendin, kennis, iemand in mijn omgeving
ja, via een website of mailinglijst gericht op transgenders
ja, via een algemene website, die niet specifiek is gericht op transgenders
ja, via facebook, hyves of twitter
anders, namelijk...

*Exclusive

*Open *Position fixed

B1 | Leefsituatie

Begin block

Q1

Min 0 Max 99 Numeric

De vragenlijst begint met een aantal achtergrondvragen. Daarmee kunnen we de verschillen
tussen de deelnemers aan het onderzoek inzichtelijk maken.
Wat is uw leeftijd?

Single coded

Q2
Heeft u een vaste relatie?
1
2
3
4
5







ja, met een man
ja, met een vrouw
ja, met een transgender
nee
wil niet zeggen

ASK ONLY IF Q2=1,2,3

Min 0 Max 99 Numeric

Q3
Hoe lang heeft u deze relatie al?
Indien uw relatie korter duurt dan 1 jaar, vul dan 1 jaar in.

Single coded

Q4
Heeft u kinderen?

Reken alle biologische, pleeg-, adoptie- en stiefkinderen mee.

1
2
3
4






ja, 1 kind
ja, 2 kinderen
ja, 3 of meer kinderen
nee

Single coded

Q405
Heeft u nog contact met uw kind(eren)
1
2
3





ja, met allemaal
ja, maar niet met allemaal
nee

Single coded

Q5
Wat is uw woonsituatie?
1
2
3
4
5
6
7









ik woon bij mijn ouder(s)
ik woon alleen
ik woon met mijn partner samen
Ik woon met mijn partner en kinderen
ik ben alleenstaand ouder met inwonende kinderen
ik woon met andere huisgenoten
anders

Min 100 Max 9999 Numeric

Q6
Zou u de vier cijfers van uw postcode willen geven?

Als u dat liever heeft, kunt u ook alleen de eerste drie cijfers opgeven.
Als u ook niet de eerste drie cijfers wilt opgeven kunt u een '0' invoeren.

Single coded

Q10

Rekent u zichzelf tot een bepaalde religie, kerkgenootschap of levensbeschouwelijke groepering? En zo ja, tot welke?
10
1
2
3
4
5
6
7
11
9












nee
ja, (Rooms) Katholiek
ja, Protestants
ja, Islamitisch
ja, Hindoeïstisch
ja, Joods
ja, Boeddhistisch
ja, Humanistisch
ja, anders, namelijk
weet niet

*Open
*Exclusive

ASK ONLY IF Q10=2

Single coded

Q11
Is dat Protestants...
1
2
3
4
5
6








(voorheen) Hervormd
(voorheen) Gereformeerd
(voorheen) Luthers
Pinkstergemeente
Evangelisch
overig

Single coded

Q12
Volgt u momenteel een opleiding?
1
2




ja
nee

ASK ONLY IF Q12=1

Single coded

Q13
Welke opleiding volgt u momenteel?
1
2
3
5
6
7
8









vmbo
havo
vwo/gymnasium
mbo
hbo
universiteit
anders, namelijk...

*Open *Position fixed

Single coded

Q14
Wat is uw hoogst voltooide opleiding (diploma behaald)?
1
2
3
6
9
5
7
8
10











geen onderwijs/basisonderwijs
speciaal onderwijs of praktijkonderwijs
vmbo, lbo, lts, lhno, mavo
havo, mms
vwo, gymnasium, hbs
mbo
hbo
universiteit
anders, namelijk...

*Open *Position fixed

Single coded

Q15
Heeft u momenteel betaald werk?
1
2




ja
nee

*Open

ASK ONLY IF Q15=1

Min 0 Max 100 Numeric

Q155
Voor hoeveel uur per week heeft u betaald werk?

ASK ONLY IF Q15=1

Single coded

Q91
In welke sector bent u werkzaam?

Als u in meer sectoren werkzaam bent, geef dan de sector op die voor u het meest van toepassing is.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12














Landbouw en visserij
Industrie, energie, waterleiding, delfstoffen
Bouwnijverheid
Horeca en handel (incl. detailhandel)
Vervoer en communicatie
Financiële sector
Zakelijke dienstverlening
Overheid
Onderwijs
Gezondheidszorg en welzijn
Cultuur en overige dienstverlening
Anders, namelijk

*Open

ASK ONLY IF Q15=1

Single coded

Q16
Werkt u voornamelijk ...?
1
2
3
4






in loondienst
als zelfstandige
als freelancer
anders

ASK ONLY IF Q15=1

Single coded

Q17
Hoeveel collega's heeft u ongeveer op uw werkplek?

Met collega’s bedoelen we hier niet iedereen in uw organisatie, maar het aantal mensen met wie u concreet te maken
heeft.

1
2
3
4
5
6








1-9 personen
10-19 personen
20-49 personen
50 personen en meer
geen collega's
weet niet

*Exclusive

ASK ONLY IF Q15=1

Single coded

Q18

Hoe vaak gaat u in uw werk om met klanten, leerlingen, studenten, patiënten e.d.?
1
2
3
4






(bijna) elke dag
een paar dagen per week
een enkele keer
nooit

ASK ONLY IF Q15=2

Single coded

Q19
Welke situatie is het meest op u van toepassing?
Slechts één antwoord mogelijk.

1
2
3
4
5
6








werkloos of werkzoekend
arbeidsongeschikt
scholier/student
huismoeder/huisvrouw of huisvader/huisman
gepensioneerd (AOW) of vervroegd met pensioen (VUT, FPU e.d.)
anders, namelijk...

Single coded

Q93
Hoe goed kunt u rondkomen met uw huishoudinkomen?
1
2
3
4
5
6
7









*Open *Position fixed

zeer moeilijk
moeilijk
eerder moeilijk
eerder gemakkelijk
gemakkelijk
zeer gemakkelijk
wil niet zeggen

Single coded

Q20
Wat is uw netto-inkomen per maand?

Het netto maandinkomen is het bedrag dat een persoon maandelijks op de bankrekening krijgt overgemaakt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11













minder dan 1.000 euro
1.000 - 1.500 euro
1.500 - 2.000 euro
2.000 - 2.500 euro
2.500 - 3.000 euro
3.000 - 3.500 euro
3.500 - 4.000 euro
4.000 - 4.500 euro
meer dan 4.500 euro
wil niet zeggen
weet niet

B 1 | Leefsituatie

End block

B2 | Identiteit en leefwijze

Begin block

Q21

Single coded

Ik ben geboren als:
Hier wordt uw biologische geslacht bij geboorte bedoeld.

1
2
3





jongen
meisje
interseksueel (geboren met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken)

ASK ONLY IF Q21=3

Single coded

Q95
Hoe bent u als kind ingeschreven in het bevolkingsregister?
1
2




als jongen
als meisje

Single coded

Q22
Hoe omschrijft u uw psychologische gender?
In uw gevoelens, gedachten en fantasieën bent u:
(kies slechts één mogelijkheid die het beste bij u past)

1
2
3
4
5
6
7
8










volledig vrouw
vooral vrouw
zowel man als vrouw
vooral man
volledig man
noch man, noch vrouw
anders, namelijk...
weet niet

*Open *Position fixed
*Exclusive

Indien Q21=1 en Q22=5, dan door naar einde vragenlijst Q101
Indien Q21=2 en Q22=1, dan door naar einde vragenlijst Q101

Other

Q23

Uw ‘psychologische gender’ noemen we vanaf nu uw ‘genderidentiteit’.

Single coded

Q24

Op welke leeftijd werd u zich bewust van het feit dat uw genderidentiteit niet (helemaal)
overeenkomt met uw geboortegeslacht?
1
2




ik was ... jaar
niet van toepassing (mijn biologische geslacht en genderidentiteit komen volledig overeen)
 GO TO Q101

*Open

Indien Q24=2 Respondent krijgt beloning van 5 euro, maar mag GEEN inlogs uitdelen.

Open

Q99
Kunt u hierover wat meer vertellen?

1



nee, wil ik niet

*Exclusive

Single coded

Q25

U vulde in dat u zich in uw gevoelens en gedachten <plot antwoord Q22, 1-6> voelt; dat bedoelen we hier met de aanduiding 'gewenste genderidentiteit'.
Leeft u in uw dagelijks leven volgens uw gewenste genderidentiteit?
1
2
3
4






(bijna) nooit
af en toe
bijna altijd
altijd

ASK ONLY IF Q25=1,2

Single coded

Q26

Bent u van plan om in de toekomst wel / meer volgens uw gewenste genderidentiteit te leven?
1
2
3





ja
nee
weet ik nog niet

ASK ONLY IF Q25=1,2

Open

Q27

Wat zijn uw redenen om niet volgens uw gewenste genderidentiteit te leven?

1



wil niet zeggen

*Exclusive

ASK ONLY IF Q25=2,3,4,1

Multi coded

Q28
Bij wie of waar leeft u in uw gewenste genderidentiteit?
Meer antwoorden mogelijk.

1
2
11
12
10
3
4
5
8
7












daar waar niemand mij kan zien
(thuis) bij mijn partner
(thuis) bij mijn kind(eren)
(thuis) bij mijn ouders
bij mijn beste vriend/vriendin
bij goede vrienden
bij gelijkgestemden
bij collega’s en/of medestudenten
bij onbekenden/ in het openbaar
nooit

*Exclusive

Multi coded

Q285

Hoeveel maanden/jaren leeft u ongeveer al in uw gewenste genderidentiteit?
Vul per antwoord het aantal maanden/jaren in.
Mocht u minder dan 12 maanden willen invullen, dient u bij het aantal jaren 0 in te vullen. In het hokje maanden kunt u
maximaal 11 maanden invullen.

1
2
11
12
10
3
4
5
8











daar waar niemand mij kan zien
(thuis) bij mijn partner
(thuis) bij mijn kind(eren)
(thuis) bij mijn ouders
bij mijn beste vriend/vriendin
bij goede vrienden
bij gelijkgestemden
bij collega’s en/of medestudenten
bij onbekenden/ in het openbaar
Per genoemd antwoord bij Q28, vult de respondent hier het aantal maanden/jaren in.

Single coded

Q29

Welk van de onderstaande bewoordingen sluit het best aan bij hoe u zich voor u zelf noemt.
Hoewel u het gevoel kunt hebben dat meerdere bewoordingen van toepassing zijn op u,
kunt u toch aangeven welk van de onderstaande bewoordingen het best aansluit bij hoe u
zich momenteel voor uzelf noemt?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


















transseksuele man
transseksuele vrouw
transman
transvrouw
man met transseksueel verleden
vrouw met transseksueel verleden
genderdysfore man
genderdysfore vrouw
man
vrouw
transgender
transgenderist
noch man, noch vrouw
man die aan travestie doet
vrouw die aan travestie doet
anders, namelijk

*Open

Multi coded

Q30
Tot wie voelt u zich seksueel aangetrokken?
Meer antwoorden mogelijk.

1
2
3
5
4
6








tot mannen
zowel tot mannen als tot vrouwen
tot vrouwen
tot transgenders
tot geen van deze
weet niet

*Exclusive

B 2 | Identiteit en leefwijze

End block

B3 | Hulp en transitie

Begin block

Q32

Single coded

Zocht u in verband met uw genderidentiteit ooit contact met een belangenorganisatie?
1
2




ja, namelijk met
nee

*Open

ASK ONLY IF Q32=2

Open

Q33
Waarom zocht u geen contact met een belangenorganisatie?

1



wil niet zeggen

*Exclusive

Single coded

Q34

Heeft u in verband met uw genderidentiteit ooit psychische of medische hulp gezocht?
1
2




ja
nee

ASK ONLY IF Q34=1

Multi coded

Q35
Bij wie zocht u hulp? U kunt meer antwoorden geven.
1
2
3
4
5
6
7
8










huisarts
maatschappelijk werker
gendertherapeut
vrij gevestigde psychiater / psycholoog
GGZ-instelling, RIAGG
genderteam
Transvisie
andere hulpverlener, namelijk …

*Open *Position fixed

ASK ONLY IF Q32=1 or Q34=1

Q36

Min 0 Max 99 Numeric

Op welke leeftijd heeft u voor het eerst stappen ondernomen om hulp te vinden?

ASK ONLY IF Q35=1,2,4,5,6,3,7,8

Single coded

Q37

Hoe was de reactie van deze hulpverlener? Kruis per persoon / instelling de reactie aan die
het beste past bij uw ervaring.
1
2
3
4
5







was informatief en behulpzaam
wilde helpen, maar had geen informatie
leek me niet te willen helpen
weigerde om mij te helpen
anders

ASK ONLY IF Q34=2

Open

Q38
Waarom zocht u geen psychische of medische hulp?

1



wil niet zeggen

*Exclusive

Matrix

Q39

Welke stappen heeft u gezet om te leven in uw gewenste genderidentiteit?
Meer antwoorden mogelijk.
ja

nee

gesprekken met een psychiater, psycholoog of
hulpverlener





leven in de gewenste genderrol





het nemen van hormonen





gezichtsoperaties (kaak,
voorhoofd, neus)





epilatie





borstverwijdering/verkleining (Filter: als
vrouw geboren)





borstvergroting (Filter: als
man geboren)





geslachtsaanpassende
operatie(s) [verwijdering
baarmoeder en eileiders,
creatie van een penis]
(Filter: als vrouw geboren)





geslachtsaanpassende
operatie(s) [verwijdering
van de penis, creatie van
een vagina] (Filter: als
man geboren)





stemverhogende operatie
en/of logopedie (Filter: als
man geboren)





stemverlagende operatie
en/of logopedie (Filter: als
vrouw geboren)





anders, namelijk ....





ASK ONLY IF Q39 ST=7 & SC=1 or Q39 ST=8 & SC=1

Single coded

Q395

Vond uw geslachtsaanpassende operatie volledig plaats in Nederland?
1
2
3





ja, in Nederland
nee, gedeeltelijk in het buitenland, omdat
nee, volledig in het buitenland, omdat

*Open
*Open

Single coded

Q96

Heeft u de wachttijden in verband met de door u gezette stappen ooit als problematisch ervaren?
1
2




ja
nee

ASK ONLY IF Q39 ST=3 & SC=1 or Q39 ST=7 & SC=1 or Q39 ST=8 & SC=1

Single coded

Q97

Gaat u nog regelmatig vanwege uw trans-zijn voor controle naar de huisarts, een specialist
of iemand van het genderteam?
1
2




ja
nee, want

*Open

Matrix

Q40

Bent u van plan een of meerdere van onderstaande stappen in de toekomst te gaan zetten?
ja

nee

weet ik nog niet

gesprekken met een psychiater, psycholoog of
hulpverlener







leven in de gewenste genderrol







het nemen van hormonen







gezichtsoperaties (kaak,
voorhoofd, neus)







epilatie







borstverwijdering/verkleining (indien als
vrouw geboren)







borstvergroting (als man
geboren)







geslachtsaanpassende
operatie(s) [verwijdering
baarmoeder en eileiders,
creatie van een penis]
(indien als vrouw geboren)







geslachtsaanpassende
operatie(s) [verwijdering
van de penis, creatie van
een vagina] (indien als
man geboren)







stemverhogende operatie
en/of logopedie (als man
geboren)







stemverlagende operatie
en/of logopedie (als vrouw
geboren)







anders, namelijk ...







ASK ONLY IF Q39 ST=7 & SC=1 or Q39 ST=8 & SC=1

Single coded

Q41
Heeft u uw voornaam laten aanpassen op uw geboorteakte?
1
2




ja
nee

ASK ONLY IF Q41=2 and Q39 ST=7 & SC=1 or Q39 ST=8 & SC=1

Single coded

Q42
Waarom niet?
Noem de belangrijkste reden.

1
2
3
4
5
6
7









Ik heb geen nieuwe naam aangenomen
Ik wil dat niet, ik vind het niet nodig
Ik wil dat in de toekomst nog doen
Ik weet niet of dat kan
Ik vind het te moeilijk, of te duur
Ik kom hiervoor niet in aanmerking, want
anders, namelijk...

*Open
*Open *Position fixed

ASK ONLY IF Q39 ST=7 & SC=1 or Q39 ST=8 & SC=1

Single coded

Q43
Heeft u uw geslacht laten aanpassen op uw geboorteakte?
1
2




ja
nee

ASK ONLY IF Q43=2

Single coded

Q44
Waarom niet?
Noem de belangrijkste reden.

1
2
3
4
5
7
6









Ik wil dat niet, ik vind het niet nodig
Ik wil dat in de toekomst nog doen
Ik weet niet of dat kan
Ik vind het te moeilijk, of te duur
Ik kom hiervoor niet in aanmerking, want
Mijn aanvraag is geweigerd, want
anders, namelijk...

*Open
*Open
*Open *Position fixed

ASK ONLY IF Q39 ST=7 & SC=1 or Q39 ST=8 & SC=1

Matrix

Q45

Heeft u geprobeerd bij de volgende instellingen uw identiteitsgegevens te laten aanpassen
zodat ze overeenkomen met uw huidige genderidentiteit?
Ja, met succes

Ik ben er nu
mee bezig (resultaat onbekend)

Ik heb het geprobeerd, maar
het is niet gelukt

Nee, dat heb ik
niet geprobeerd

Niet van toepassing

Bij de zorgverzekeraar











Bij de bank











Op het diploma van uw
hoogste opleiding











Op uw collegekaart











Bij uw pensioenfonds











Bij uw werkgever











ASK ONLY IF Q45 ST=1 & SC=1,2,5 or Q45 ST=2 & SC=1,2,5 or Q45 ST=3 & SC=1,2,5 or Q45 ST=4 & SC=1,2,5 or
Q45 ST=5 & SC=1,2,5 or Q45 ST=6 & SC=1,2,5

Open

Q46

Heeft u problemen ervaren met de instanties waar u uw identiteitsgegevens wilde laten
aanpassen? Kunt u uitleggen wat er precies aan de hand was? Ook positieve ervaringen
mag u hier beschrijven.

1



nee

*Exclusive

B 3 | Hulp en transitie

End block

B4 | Ervaringen en reacties van omgeving

Begin block

Q47

Matrix

Hoe open bent u over uw trans-zijn ten opzichte van de volgende personen?
volledig open

gedeeltelijk
open

volledig verborgen

ik heb deze
relatie niet
(meer)

niet van toepassing

Moeder











Vader











Partner











Kinderen











Broer(s) en zus(sen)











Beste vriend/vriendin











Andere vrienden











Buren











Medeleerlingen/studenten











Collega’s











Directe leidinggevende











Klanten, patiënten, leerlingen











Mensen met wie ik sport











Bij de codes moeder en vaders is categorie 'ik heb deze ralatie niet (meer)' vervangen door 'mijn moeder leeft niet
meer'/'mijn vader leeft niet meer'.

ASK ONLY IF Q47 ST=1 & SC=4 or Q47 ST=2 & SC=4

Matrix

Q98

Hoe open was u over uw trans-zijn ten opzichte van uw vader/moeder toen zij nog in leven
waren?
volledig open

gedeeltelijk
open

volledig verborgen

ik had deze
relatie niet
(meer)

niet van toepassing

Moeder











Vader











ASK ONLY IF Q98 ST=1 & SC=1,2 or Q98 ST=2 & SC=1,2

Matrix

Q48
Hoe hebben ze gereageerd op uw trans-zijn?
geen contact
meer

vooral afkeu- op de hoogte
rend
maar wil(len)
er niet over
praten

neutraal

overwegend
positief

volledig positief

Moeder













Vader













Partner













Kinderen













Broer(s) en zus(sen)













Beste vriend/vriendin













Andere vrienden













Buren













Medeleerlingen/studenten













Collega’s













Directe leidinggevende













Klanten, patiënten, leerlingen













Mensen met wie ik sport













Single coded

Q100

Heeft u ooit negatieve ervaringen of reacties gehad vanwege uw trans-zijn?
1
2




ja
nee

ASK ONLY IF Q100=1

Single coded

Q49

En meer specifiek. Heeft u in de afgelopen 12 maanden negatieve ervaringen of reacties gehad vanwege uw trans-zijn?
1
2
3
4
5







ja, een enkele keer
ja, een paar keer per jaar
ja, minstens 1x per maand
ja, minstens 1x per week
nee

ASK ONLY IF Q2=1,2,3

Multi coded

Q50

Heeft u in de afgelopen 12 maanden vanwege uw trans-zijn wel eens een negatieve reactie
van uw partner gehad?
Meer antwoorden mogelijk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9











Ja, ik kreeg een afkeurende blik of houding
Ja, ik werd niet serieus genomen
Ja, ik werd uitgescholden
Ja, ik werd buitengesloten of er werd over mij geroddeld
Ja, ik werd bedreigd
Ja, ik werd lichamelijk aangevallen (geslagen, omver geduwd, etc.)
Ja, ik werd gedwongen tot bepaalde seksuele handelingen waar ik geen zin in had
Nee
wil niet zeggen

ASK ONLY IF Q50=1,2,3,4,5,6,7

Single coded

Q51

Hoe vaak kreeg u in de afgelopen 12 maanden van uw partner een negatieve reactie vanwege uw trans-zijn?
1
2
3
4






Een enkele keer
Een paar keer per jaar
Minstens 1x per maand
Minstens 1x per week

Multi coded

Q52

Heeft u in de afgelopen 12 maanden vanwege uw trans-zijn wel eens een negatieve reactie
van uw ouder(s) gehad?
Meer antwoorden mogelijk.

1
2
3
4
5
6
8
9
10











Ja, ik kreeg een afkeurende blik of houding
Ja, ik werd niet serieus genomen
Ja, ik werd uitgescholden
Ja, ik werd buitengesloten of er werd over mij geroddeld
Ja, ik werd bedreigd
Ja, ik werd lichamelijk aangevallen (geslagen, omver geduwd, etc.)
Nee
Niet van toepassing
wil niet zeggen

ASK ONLY IF Q52=1,2,3,4,5,6

Single coded

Q53

Hoe vaak kreeg u in de afgelopen 12 maanden van uw ouder(s) een negatieve reactie vanwege uw trans zijn?
1
2
3
4






Een enkele keer
Een paar keer per jaar
Minstens 1x per maand
Minstens 1x per week

ASK ONLY IF Q12=1

Multi coded

Q54

Heeft u in de afgelopen 12 maanden vanwege uw trans-zijn wel eens een negatieve reactie
op school gehad?
Meer antwoorden mogelijk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10












Ja, ik kreeg een afkeurende blik of houding
Ja, ik werd belachelijk gemaakt of er werden flauwe grappen gemaakt
Ja, ik werd uitgescholden
Ja, ik werd buitengesloten of er werd over mij geroddeld
Ja, ik werd bedreigd
Ja, mijn spullen/eigendommen werden vernield
Ja, ik werd lichamelijk aangevallen (geslagen, omver geduwd, etc.)
Ja, ik werd seksueel lastig gevallen/ik kreeg ongewenste seksuele aandacht
Nee
wil niet zeggen

ASK ONLY IF Q54=1,2,3,4,5,6,7,8

Single coded

Q55

Hoe vaak kreeg u in de afgelopen 12 maanden op school een negatieve reactie vanwege uw
trans zijn?
1
2
3
4






Een enkele keer
Een paar keer per jaar
Minstens 1x per maand
Minstens 1x per week

ASK ONLY IF Q15=1

Multi coded

Q56

Heeft u in de afgelopen 12 maanden vanwege uw trans-zijn wel eens een negatieve reactie
op uw werk gehad?
Meer antwoorden mogelijk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10












Ja, ik kreeg een afkeurende blik of houding
Ja, ik werd belachelijk gemaakt of er werden flauwe grappen gemaakt
Ja, ik werd uitgescholden
Ja, ik werd buitengesloten of er werd over mij geroddeld
Ja, ik werd bedreigd
Ja, mijn spullen/eigendommen werden vernield
Ja, ik werd lichamelijk aangevallen (geslagen, omver geduwd, etc.)
Ja, ik werd seksueel lastig gevallen/ik kreeg ongewenste seksuele aandacht
Nee
wil niet zeggen

ASK ONLY IF Q56=1,2,3,4,5,6,7,8

Single coded

Q57

Hoe vaak kreeg u in de afgelopen 12 maanden op uw werk een negatieve reactie vanwege
uw trans-zijn?
1
2
3
4






Een enkele keer
Een paar keer per jaar
Minstens 1x per maand
Minstens 1x per week

Multi coded

Q58

Heeft u in de afgelopen 12 maanden vanwege uw trans-zijn wel eens een negatieve reactie
in de openbare ruimte (bijvoorbeeld op straat, in het openbaar vervoer, of bij het uitgaan)
gehad?
Meer antwoorden mogelijk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10












Ja, ik kreeg een afkeurende blik of houding
Ja, ik werd belachelijk gemaakt of er werden flauwe grappen gemaakt
Ja, ik werd uitgescholden
Ja, ik werd buitengesloten of er werd over mij geroddeld
Ja, ik werd bedreigd
Ja, mijn spullen/eigendommen werden vernield
Ja, ik werd lichamelijk aangevallen (geslagen, omver geduwd, etc.)
Ja, ik werd seksueel lastig gevallen/ik kreeg ongewenste seksuele aandacht
Nee
wil niet zeggen

ASK ONLY IF Q58=1,2,3,4,5,6,7,8

Single coded

Q59

Hoe vaak kreeg u in de afgelopen 12 maanden in de openbare ruimte een negatieve reactie
vanwege uw trans-zijn?
1
2
3
4






Een enkele keer
Een paar keer per jaar
Minstens 1x per maand
Minstens 1x per week

Single coded

Q60
Doet u aan sport?
1
2




ja
nee

ASK ONLY IF Q60=2

Single coded

Q61

U geeft aan niet te sporten. Heeft dat dan te maken met uw trans-zijn?
1
2




ja, omdat
nee

*Open

ASK ONLY IF Q60=1

Multi coded

Q62
Op welke manier doet u aan sport?
Meer antwoorden mogelijk.

1
2
3
4






bij een sportvereniging
met een groepje dat niet is aangesloten bij een sportvereniging
bij een sportschool
alleen

ASK ONLY IF Q60=1

Multi coded

Q63

Heeft u in de afgelopen 12 maanden vanwege uw trans-zijn wel eens een negatieve reactie
bij het sporten gehad?
Meer antwoorden mogelijk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10












Ja, ik kreeg een afkeurende blik of houding
Ja, ik werd belachelijk gemaakt of er werden flauwe grappen gemaakt
Ja, ik werd uitgescholden
Ja, ik werd buitengesloten of er werd over mij geroddeld
Ja, ik werd bedreigd
Ja, mijn spullen/eigendommen werden vernield
Ja, ik werd lichamelijk aangevallen (geslagen, omver geduwd, etc.)
Ja, ik werd seksueel lastig gevallen/ik kreeg ongewenste seksuele aandacht
Nee
wil niet zeggen

ASK ONLY IF Q63=1,2,3,4,5,6,7,8

Single coded

Q64

Hoe vaak kreeg u in de afgelopen 12 maanden bij het sporten een negatieve reactie vanwege uw trans-zijn?
1
2
3
4






Een enkele keer
Een paar keer per jaar
Minstens 1x per maand
Minstens 1x per week

ASK ONLY IF Q49=1,2,3,4 or Q58=1,2,3,4,5,6,7,8 or Q63=1,2,3,4,5,6,7,8 and Q50=1,2,3,4,5,6,7 and Q52=1,2,3,4,5,6
and Q54=1,2,3,4,5,6,7,8 and Q56=1,2,3,4,5,6,7,8

Multi coded

Q65

Heeft u de afgelopen 12 maanden een klacht gemeld of aangifte gedaan vanwege een van
de negatieve reacties op uw trans-zijn?
1
2
3
4
5
6
8
7
9











Ja, een klacht bij een antidiscriminatiebureau
Ja, een melding bij de politie
Ja, een aangifte bij de politie
Ja, bij de website Hate crimes
Ja, bij het meldpunt Meld Misdaad Anoniem
Ja, bij Transgender Netwerk Nederland
anders, namelijk...
Nee
wil niet zeggen

*Open *Position fixed

Single coded

Q66

Hoe vaak heeft u zich de afgelopen 12 maanden onveilig gevoeld in uw eigen buurt vanwege uw trans-zijn?
1
2
3
4
5
6








nooit
zelden
af en toe
vaak
heel vaak
weet niet

*Exclusive

Single coded

Q67

Hoe vaak heeft u zich in de afgelopen 12 maanden onveilig gevoeld vanwege uw trans-zijn
bij het uitgaan?
1
2
3
4
5
6
7









nooit
zelden
af en toe
vaak
heel vaak
niet van toepassing
weet niet

*Exclusive

B 4 | Ervaringen en reacties van omgeving

End block

B5 | Sociale contacten

Begin block

Q69

Min 0 Max 99 Numeric

Wij willen ook enkele vragen stellen over uw netwerk van transgenders.
Hoeveel transgenders kent u persoonlijk? Het gaat hier niet alleen om vrienden en
vriendinnen, maar ook om meer oppervlakkige contacten (bijvoorbeeld van het chatten of
van het uitgaan).
Als u het aantal niet precies weet, dan kunt u ook een schatting geven.

ASK ONLY IF Q69>0

Min 0 Max 99 Numeric

Q70
Hoeveel van deze .... persoon/personen zijn ouder dan 15 jaar?

ASK ONLY IF Q70>0

Min 0 Max 99 Numeric

Q71
Hoeveel van deze .... persoon/personen wonen in Nederland?

ASK ONLY IF Q71>0

Min 0 Max 99 Numeric

Q72

En hoeveel van deze .... persoon/personen zou u overwegen uit te nodigen om mee te doen
aan dit onderzoek?

ASK ONLY IF Q72>0

Q74

Min 0 Max 99 Numeric

En met hoeveel van deze .... persoon/personen bespreekt u belangrijke zaken?

Q406

Min 0 Max 99 Numeric

Hoeveel andere transgenders kent u die al hebben meegedaan aan deze
enquête, zonder de persoon van wie u deze uitnodiging kreeg mee te tellen?

Matrix

Q68

Er volgen nu enkele algemene uitspraken. Wilt u van elke uitspraak aangeven in hoeverre
die op u, zoals u de laatste tijd bent, van toepassing is?
ja

min of meer

nee

Er is altijd wel iemand in
mijn omgeving met wie ik
met mijn dagelijkse problemen terecht kan.







Ik mis een echt goede
vriend of vriendin







Ik ervaar een leegte om
mij heen







Er zijn genoeg mensen op
wie ik in geval van narigheid kan terugvallen







Ik mis gezelligheid om mij
heen







Ik vind mijn kring van kennissen te beperkt







Ik heb veel mensen op wie
ik volledig kan vertrouwen







Er zijn voldoende mensen
met wie ik mij nauw verbonden voel







Ik mis mensen om mij
heen







Vaak voel ik me in de
steek gelaten







Wanneer ik daar behoefte
aan heb, kan ik altijd bij
mijn vrienden terecht







B 5 | Sociale contacten

End block

B6 | Gezondheid en welzijn

Begin block

Q76

Single coded

Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid noemen?
1
2
3
4
5







uitstekend
zeer goed
goed
matig
slecht

Min 1 Max 10 Numeric

Q77

Hoe tevreden of ontevreden bent u tegenwoordig over het geheel genomen met uw lichaam? Geeft u dit aan met behulp van een rapportcijfer, waarbij 1 staat voor 'slecht' en 10
staat voor 'uitstekend'.

Matrix

Q78

Heeft u in de afgelopen 4 weken één van de volgende problemen bij uw werk of andere dagelijkse bezigheden gehad, ten gevolge van uw lichamelijke gezondheid of vanwege emotionele problemen?
ja

nee

Ik besteedde minder tijd
aan werk of andere bezigheden





Ik heb minder bereikt dan
ik zou willen





Ik deed mijn werk of andere bezigheden niet zo
zorgvuldig als gewoonlijk





Ik had moeite om mijn
werk of andere bezigheden uit te voeren (het kostte bijvoorbeeld extra inspanning)





Matrix

Q79

De volgende vragen gaan over hoe u zich voelt en hoe het met u ging de afgelopen 4 weken.
Wilt u bij elke vraag het antwoord geven dat het beste aansluit bij hoe u zich voelde?
altijd

meestal

vaak

soms

zelden

nooit

Voelde u zich erg zenuwachtig?













Zat u zo erg in de put dat
niets u kon opvrolijken?













Voelde u zich kalm en
rustig?













Voelde u zich neerslachtig
en somber?













Voelde u zich gelukkig?













Min 1 Max 10 Numeric

Q31

Alles bij elkaar genomen, hoe tevreden bent u op dit moment met uw leven?
Geeft u een antwoord van 1 tot 10, waarbij 1 betekent dat u helemaal niet tevreden bent en 10 dat u zeer tevreden
bent.

Single coded

Q80

Heeft u er ooit wel eens aan gedacht om uit het leven te stappen, er een einde aan te maken?
1
2
3
4
5
6








nee, nooit
ja, een enkele keer
ja, soms
ja, vaak
ja, heel vaak
wil niet zeggen

ASK ONLY IF Q80=2,3,4,5

Single coded

Q84

Hadden uw gedachten om uit het leven te stappen te maken met uw trans-zijn?
1
2
3
4
5







nee
ja, dat had er een beetje mee te maken
ja, dat had vooral met mijn trans-zijn te maken
wil niet zeggen
weet niet

*Exclusive

ASK ONLY IF Q80=2,3,4,5

Single coded

Q81

Heeft u ooit een plan gemaakt om een einde aan uw leven te maken?
1
2
3
4






nee
ja
meer dan eens
wil niet zeggen

ASK ONLY IF Q80=2,3,4,5

Single coded

Q82

Heeft u ooit daadwerkelijk een poging gedaan om uit het leven te stappen?
1
2
3
4






nee, nooit
ja, 1 keer
ja, meer dan 1 keer
wil niet zeggen

ASK ONLY IF Q82=2,3

Single coded

Q83

Heeft u de afgelopen 12 maanden daadwerkelijk een poging gedaan?
1
2
3





ja
nee
wil niet zeggen

Open

Q85

Stel dat u iets in uw leven zou mogen veranderen, wat zou u dan willen veranderen?

1



weet niet

*Exclusive

Open

Q86

We doen dit onderzoek om de overheid te informeren over de leefsituatie en ervaringen van
transgenders. Als u zelf een advies aan de overheid zou willen geven wat de overheid volgens u zou moeten doen, is daar hierna ruimte voor.

1



geen antwoord

*Exclusive

B 6 | Gezondheid en welzijn

End block

B7 | Afronding vragenlijst

Begin block

Q87

Open

Dank u voor het invullen. Als u nog iets kwijt wil over dit onderzoek of een andere ervaring
met ons wil delen, stellen wij dat uiteraard zeer op prijs. U kunt dat hierna opschrijven.

1



geen antwoord

*Exclusive

Single coded

Q88

Bent u bereid om in de toekomst aan een eventueel vervolgonderzoek over dit onderwerp
deel te nemen? En wilt u wellicht het rapport ontvangen dat verschijnt naar aanleiding van
dit onderzoek? Daarvoor hebben wij uw e-mailadres nodig.
Geeft u toestemming aan TNS NIPO om uw e-mailadres te verstrekken aan het Sociaal en
Cultureel Planbureau?

Uw gegevens worden alleen voor wetenschappelijk en maatschappelijk onderzoek gebruikt en nooit voor reclame,
spam (ongewenste reclame via e-mail) of commerciële doeleinden.

1
3
4
2






ja, ik wil graag meedoen aan vervolgonderzoek
ja, ik wil graag het rapport ontvangen
ja, beide (deelname vervolgonderzoek en ontvangen rapport)
nee

*Open
*Open
*Open

Q89 (DUMMY)

Single coded

Om u uit te nodigen voor vervolgonderzoek of het toesturen van het rapport hebben wij uw
e-mailadres nodig.
Geeft u toestemming aan TNS NIPO om uw e-mailadres te verstrekken aan het Sociaal en
Cultureel Planbureau?
Uw gegevens worden alleen voor wetenschappelijk en maatschappelijk onderzoek gebruikt
en nooit voor reclame, spam (ongewenste reclame via e-mail) of commerciële doeleinden.
1
2




ja, noteer e-mail adres:
nee

*Open

B 7 | Afronding vragenlijst

End block

Q101

Other

Helaas behoort u niet tot de personen die wij zoeken voor dit onderzoek. Wij danken u hartelijk voor het invullen van de vragen. U kunt de vragenlijst afsluiten door het drukken op
'Verder'.

Q1015

Other

U bent aan het einde gekomen van de vragenlijst.
Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst.
Wij hopen dat u ook andere transgenders wilt uitnodigen voor deelname aan het onderzoek.
Deelname aan het onderzoek is mogelijk via de website www.transgendersonderzoek.nl. U
kunt dit adres aan anderen doorsturen.
U kunt de vragenlijst afsluiten door het drukken op 'Verder'.

Single coded

Q409

Dit onderzoek richt zich op iedereen die zich niet (helemaal) thuis voelt of voelde in het lichaam waarin hij of zij geboren is, mensen met een ambivalente of tegengestelde genderidentiteit. Een deel van hen is van geslacht veranderd, of zal dat wellicht ooit gaan doen.
Maar niet iedereen neemt die stap, niet iedereen heeft daaraan behoefte.
Gemakshalve noemen we al deze mensen: transgenders. Herkent u zich in deze omschrijving. Bent u 16 jaar of ouder en woont u in Nederland? Dan willen we u graag vragen om
mee te doen aan dit onderzoek.
1
2




ja, ik doe mee
nee, ik doe niet mee

Other

Q407

Hartelijk dank dat u wilt deelnemen aan het transgenderonderzoek. Voordat u de vragenlijst
gaat invullen, willen wij u vriendelijk verzoeken om onderstaande instructie door te nemen.
Op uw scherm ziet u een aantal opties, die u kunt gebruiken bij het invullen van de vragenlijst.
Verder
- Rechts onderaan uw scherm ziet u de knop 'verder'. Deze knop kunt u gebruiken om na
het beantwoorden van de vraag door te gaan naar de volgende vraag. U kunt ook door te
dubbelklikken op uw antwoord verder naar de volgende vraag.
Tijdsbalk
- Helemaal onderaan uw scherm ziet u een tijdsbalk. Via deze balk kunt u aan de hand van
de gekleurde stippen zien hoever u al gevorderd bent in de vragenlijst.
U kunt nu starten met de vragenlijst.

Multi coded

Q408
Hoe bent u op de hoogte gekomen van dit onderzoek?
meer antwoorden mogelijk

1
2
3
4
5
6








via een andere transgender
via een vriend, vriendin, kennis, iemand in mijn omgeving
via een website of mailinglijst gericht op transgenders
via een algemene website, die niet specifiek is gericht op transgenders
via facebook, hyves of twitter
anders, namelijk...

*Open *Position fixed

B1 | Leefsituatie

Begin block

Q1

Min 0 Max 99 Numeric

De vragenlijst begint met een aantal achtergrondvragen. Daarmee kunnen we de verschillen
tussen de deelnemers aan het onderzoek inzichtelijk maken.
Wat is uw leeftijd?

Single coded

Q2
Heeft u een vaste relatie?
1
2
3
4
5







ja, met een man
ja, met een vrouw
ja, met een transgender
nee
wil niet zeggen

ASK ONLY IF Q2=1,2,3

Min 0 Max 99 Numeric

Q3
Hoe lang heeft u deze relatie al?
Indien uw relatie korter duurt dan 1 jaar, vul dan 1 jaar in.

Single coded

Q4
Heeft u kinderen?

Reken alle biologische, pleeg-, adoptie- en stiefkinderen mee.

1
2
3
4






ja, 1 kind
ja, 2 kinderen
ja, 3 of meer kinderen
nee

Single coded

Q405
Heeft u nog contact met uw kind(eren)
1
2
3





ja, met allemaal
ja, maar niet met allemaal
nee

Single coded

Q5
Wat is uw woonsituatie?
1
2
3
4
5
6
7









ik woon bij mijn ouder(s)
ik woon alleen
ik woon met mijn partner samen
Ik woon met mijn partner en kinderen
ik ben alleenstaand ouder met inwonende kinderen
ik woon met andere huisgenoten
anders

Min 100 Max 9999 Numeric

Q6
Zou u de vier cijfers van uw postcode willen geven?

Als u dat liever heeft, kunt u ook alleen de eerste drie cijfers opgeven.
Als u ook niet de eerste drie cijfers wilt opgeven kunt u een '0' invoeren.

Single coded

Q10

Rekent u zichzelf tot een bepaalde religie, kerkgenootschap of levensbeschouwelijke groepering? En zo ja, tot welke?
10
1
2
3
4
5
6
7
11
9












nee
ja, (Rooms) Katholiek
ja, Protestants
ja, Islamitisch
ja, Hindoeïstisch
ja, Joods
ja, Boeddhistisch
ja, Humanistisch
ja, anders, namelijk
weet niet

*Open
*Exclusive

ASK ONLY IF Q10=2

Single coded

Q11
Is dat Protestants...
1
2
3
4
5
6








(voorheen) Hervormd
(voorheen) Gereformeerd
(voorheen) Luthers
Pinkstergemeente
Evangelisch
overig

Single coded

Q12
Volgt u momenteel een opleiding?
1
2




ja
nee

ASK ONLY IF Q12=1

Single coded

Q13
Welke opleiding volgt u momenteel?
1
2
3
5
6
7
8









vmbo
havo
vwo/gymnasium
mbo
hbo
universiteit
anders, namelijk...

*Open *Position fixed

Single coded

Q14
Wat is uw hoogst voltooide opleiding (diploma behaald)?
1
2
3
6
9
5
7
8
10











geen onderwijs/basisonderwijs
speciaal onderwijs of praktijkonderwijs
vmbo, lbo, lts, lhno, mavo
havo, mms
vwo, gymnasium, hbs
mbo
hbo
universiteit
anders, namelijk...

*Open *Position fixed

Single coded

Q15
Heeft u momenteel betaald werk?
1
2




ja
nee

*Open

ASK ONLY IF Q15=1

Min 0 Max 100 Numeric

Q155
Voor hoeveel uur per week heeft u betaald werk?

ASK ONLY IF Q15=1

Single coded

Q91
In welke sector bent u werkzaam?

Als u in meer sectoren werkzaam bent, geef dan de sector op die voor u het meest van toepassing is.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12














Landbouw en visserij
Industrie, energie, waterleiding, delfstoffen
Bouwnijverheid
Horeca en handel (incl. detailhandel)
Vervoer en communicatie
Financiële sector
Zakelijke dienstverlening
Overheid
Onderwijs
Gezondheidszorg en welzijn
Cultuur en overige dienstverlening
Anders, namelijk

*Open

ASK ONLY IF Q15=1

Single coded

Q16
Werkt u voornamelijk ...?
1
2
3
4






in loondienst
als zelfstandige
als freelancer
anders

ASK ONLY IF Q15=1

Single coded

Q17
Hoeveel collega's heeft u ongeveer op uw werkplek?

Met collega’s bedoelen we hier niet iedereen in uw organisatie, maar het aantal mensen met wie u concreet te maken
heeft.

1
2
3
4
5
6








1-9 personen
10-19 personen
20-49 personen
50 personen en meer
geen collega's
weet niet

*Exclusive

ASK ONLY IF Q15=1

Single coded

Q18

Hoe vaak gaat u in uw werk om met klanten, leerlingen, studenten, patiënten e.d.?
1
2
3
4






(bijna) elke dag
een paar dagen per week
een enkele keer
nooit

ASK ONLY IF Q15=2

Single coded

Q19
Welke situatie is het meest op u van toepassing?
Slechts één antwoord mogelijk.

1
2
3
4
5
6








werkloos of werkzoekend
arbeidsongeschikt
scholier/student
huismoeder/huisvrouw of huisvader/huisman
gepensioneerd (AOW) of vervroegd met pensioen (VUT, FPU e.d.)
anders, namelijk...

Single coded

Q93
Hoe goed kunt u rondkomen met uw huishoudinkomen?
1
2
3
4
5
6
7









*Open *Position fixed

zeer moeilijk
moeilijk
eerder moeilijk
eerder gemakkelijk
gemakkelijk
zeer gemakkelijk
wil niet zeggen

Single coded

Q20
Wat is uw netto-inkomen per maand?

Het netto maandinkomen is het bedrag dat een persoon maandelijks op de bankrekening krijgt overgemaakt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11













minder dan 1.000 euro
1.000 - 1.500 euro
1.500 - 2.000 euro
2.000 - 2.500 euro
2.500 - 3.000 euro
3.000 - 3.500 euro
3.500 - 4.000 euro
4.000 - 4.500 euro
meer dan 4.500 euro
wil niet zeggen
weet niet

B 1 | Leefsituatie

End block

B2 | Identiteit en leefwijze

Begin block

Q21

Single coded

Ik ben geboren als:
Hier wordt uw biologische geslacht bij geboorte bedoeld.

1
2
3





jongen
meisje
interseksueel (geboren met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken)

ASK ONLY IF Q21=3

Single coded

Q95
Hoe bent u als kind ingeschreven in het bevolkingsregister?
1
2




als jongen
als meisje

Single coded

Q22
Hoe omschrijft u uw psychologische gender?
In uw gevoelens, gedachten en fantasieën bent u:
(kies slechts één mogelijkheid die het beste bij u past)

1
2
3
4
5
6
7
8










volledig vrouw
vooral vrouw
zowel man als vrouw
vooral man
volledig man
noch man, noch vrouw
anders, namelijk...
weet niet

*Open *Position fixed
*Exclusive

Indien Q21=1 en Q22=5, dan door naar einde vragenlijst Q101
Indien Q21=2 en Q22=1, dan door naar einde vragenlijst Q101

Other

Q23

Uw ‘psychologische gender’ noemen we vanaf nu uw ‘genderidentiteit’.

Single coded

Q24

Op welke leeftijd werd u zich bewust van het feit dat uw genderidentiteit niet (helemaal)
overeenkomt met uw geboortegeslacht?
1
2




ik was ... jaar
niet van toepassing (mijn biologische geslacht en genderidentiteit komen volledig overeen)
 GO TO Q101

*Open

Indien Q24=2 Respondent krijgt beloning van 5 euro, maar mag GEEN inlogs uitdelen.

Open

Q99
Kunt u hierover wat meer vertellen?

1



nee, wil ik niet

*Exclusive

Single coded

Q25

U vulde in dat u zich in uw gevoelens en gedachten <plot antwoord Q22, 1-6> voelt; dat bedoelen we hier met de aanduiding 'gewenste genderidentiteit'.
Leeft u in uw dagelijks leven volgens uw gewenste genderidentiteit?
1
2
3
4






(bijna) nooit
af en toe
bijna altijd
altijd

ASK ONLY IF Q25=1,2

Single coded

Q26

Bent u van plan om in de toekomst wel / meer volgens uw gewenste genderidentiteit te leven?
1
2
3





ja
nee
weet ik nog niet

ASK ONLY IF Q25=1,2

Open

Q27

Wat zijn uw redenen om niet volgens uw gewenste genderidentiteit te leven?

1



wil niet zeggen

*Exclusive

ASK ONLY IF Q25=2,3,4,1

Multi coded

Q28
Bij wie of waar leeft u in uw gewenste genderidentiteit?
Meer antwoorden mogelijk.

1
2
11
12
10
3
4
5
8
7












daar waar niemand mij kan zien
(thuis) bij mijn partner
(thuis) bij mijn kind(eren)
(thuis) bij mijn ouders
bij mijn beste vriend/vriendin
bij goede vrienden
bij gelijkgestemden
bij collega’s en/of medestudenten
bij onbekenden/ in het openbaar
nooit

*Exclusive

Multi coded

Q285

Hoeveel maanden/jaren leeft u ongeveer al in uw gewenste genderidentiteit?
Vul per antwoord het aantal maanden/jaren in.
Mocht u minder dan 12 maanden willen invullen, dient u bij het aantal jaren 0 in te vullen. In het hokje maanden kunt u
maximaal 11 maanden invullen.

1
2
11
12
10
3
4
5
8











daar waar niemand mij kan zien
(thuis) bij mijn partner
(thuis) bij mijn kind(eren)
(thuis) bij mijn ouders
bij mijn beste vriend/vriendin
bij goede vrienden
bij gelijkgestemden
bij collega’s en/of medestudenten
bij onbekenden/ in het openbaar
Per genoemd antwoord bij Q28, vult de respondent hier het aantal maanden/jaren in.

Single coded

Q29

Welk van de onderstaande bewoordingen sluit het best aan bij hoe u zich voor u zelf noemt.
Hoewel u het gevoel kunt hebben dat meerdere bewoordingen van toepassing zijn op u,
kunt u toch aangeven welk van de onderstaande bewoordingen het best aansluit bij hoe u
zich momenteel voor uzelf noemt?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16


















transseksuele man
transseksuele vrouw
transman
transvrouw
man met transseksueel verleden
vrouw met transseksueel verleden
genderdysfore man
genderdysfore vrouw
man
vrouw
transgender
transgenderist
noch man, noch vrouw
man die aan travestie doet
vrouw die aan travestie doet
anders, namelijk

*Open

Multi coded

Q30
Tot wie voelt u zich seksueel aangetrokken?
Meer antwoorden mogelijk.

1
2
3
5
4
6








tot mannen
zowel tot mannen als tot vrouwen
tot vrouwen
tot transgenders
tot geen van deze
weet niet

*Exclusive

B 2 | Identiteit en leefwijze

End block

B3 | Hulp en transitie

Begin block

Q32

Single coded

Zocht u in verband met uw genderidentiteit ooit contact met een belangenorganisatie?
1
2




ja, namelijk met
nee

*Open

ASK ONLY IF Q32=2

Open

Q33
Waarom zocht u geen contact met een belangenorganisatie?

1



wil niet zeggen

*Exclusive

Single coded

Q34

Heeft u in verband met uw genderidentiteit ooit psychische of medische hulp gezocht?
1
2




ja
nee

ASK ONLY IF Q34=1

Multi coded

Q35
Bij wie zocht u hulp? U kunt meer antwoorden geven.
1
2
3
4
5
6
7
8










huisarts
maatschappelijk werker
gendertherapeut
vrij gevestigde psychiater / psycholoog
GGZ-instelling, RIAGG
genderteam
Transvisie
andere hulpverlener, namelijk …

*Open *Position fixed

ASK ONLY IF Q32=1 or Q34=1

Q36

Min 0 Max 99 Numeric

Op welke leeftijd heeft u voor het eerst stappen ondernomen om hulp te vinden?

ASK ONLY IF Q35=1,2,4,5,6,3,7,8

Single coded

Q37

Hoe was de reactie van deze hulpverlener? Kruis per persoon / instelling de reactie aan die
het beste past bij uw ervaring.
1
2
3
4
5







was informatief en behulpzaam
wilde helpen, maar had geen informatie
leek me niet te willen helpen
weigerde om mij te helpen
anders

ASK ONLY IF Q34=2

Open

Q38
Waarom zocht u geen psychische of medische hulp?

1



wil niet zeggen

*Exclusive

Matrix

Q39

Welke stappen heeft u gezet om te leven in uw gewenste genderidentiteit?
Meer antwoorden mogelijk.
ja

nee

gesprekken met een psychiater, psycholoog of
hulpverlener





leven in de gewenste genderrol





het nemen van hormonen





gezichtsoperaties (kaak,
voorhoofd, neus)





epilatie





borstverwijdering/verkleining (Filter: als
vrouw geboren)





borstvergroting (Filter: als
man geboren)





geslachtsaanpassende
operatie(s) [verwijdering
baarmoeder en eileiders,
creatie van een penis]
(Filter: als vrouw geboren)





geslachtsaanpassende
operatie(s) [verwijdering
van de penis, creatie van
een vagina] (Filter: als
man geboren)





stemverhogende operatie
en/of logopedie (Filter: als
man geboren)





stemverlagende operatie
en/of logopedie (Filter: als
vrouw geboren)





anders, namelijk ....





ASK ONLY IF Q39 ST=7 & SC=1 or Q39 ST=8 & SC=1

Single coded

Q395

Vond uw geslachtsaanpassende operatie volledig plaats in Nederland?
1
2
3





ja, in Nederland
nee, gedeeltelijk in het buitenland, omdat
nee, volledig in het buitenland, omdat

*Open
*Open

Single coded

Q96

Heeft u de wachttijden in verband met de door u gezette stappen ooit als problematisch ervaren?
1
2




ja
nee

ASK ONLY IF Q39 ST=3 & SC=1 or Q39 ST=7 & SC=1 or Q39 ST=8 & SC=1

Single coded

Q97

Gaat u nog regelmatig vanwege uw trans-zijn voor controle naar de huisarts, een specialist
of iemand van het genderteam?
1
2




ja
nee, want

*Open

Matrix

Q40

Bent u van plan een of meerdere van onderstaande stappen in de toekomst te gaan zetten?
ja

nee

weet ik nog niet

gesprekken met een psychiater, psycholoog of
hulpverlener







leven in de gewenste genderrol







het nemen van hormonen







gezichtsoperaties (kaak,
voorhoofd, neus)







epilatie







borstverwijdering/verkleining (indien als
vrouw geboren)







borstvergroting (als man
geboren)







geslachtsaanpassende
operatie(s) [verwijdering
baarmoeder en eileiders,
creatie van een penis]
(indien als vrouw geboren)







geslachtsaanpassende
operatie(s) [verwijdering
van de penis, creatie van
een vagina] (indien als
man geboren)







stemverhogende operatie
en/of logopedie (als man
geboren)







stemverlagende operatie
en/of logopedie (als vrouw
geboren)







anders, namelijk ...







ASK ONLY IF Q39 ST=7 & SC=1 or Q39 ST=8 & SC=1

Single coded

Q41
Heeft u uw voornaam laten aanpassen op uw geboorteakte?
1
2




ja
nee

ASK ONLY IF Q41=2 and Q39 ST=7 & SC=1 or Q39 ST=8 & SC=1

Single coded

Q42
Waarom niet?
Noem de belangrijkste reden.

1
2
3
4
5
6
7









Ik heb geen nieuwe naam aangenomen
Ik wil dat niet, ik vind het niet nodig
Ik wil dat in de toekomst nog doen
Ik weet niet of dat kan
Ik vind het te moeilijk, of te duur
Ik kom hiervoor niet in aanmerking, want
anders, namelijk...

*Open
*Open *Position fixed

ASK ONLY IF Q39 ST=7 & SC=1 or Q39 ST=8 & SC=1

Single coded

Q43
Heeft u uw geslacht laten aanpassen op uw geboorteakte?
1
2




ja
nee

ASK ONLY IF Q43=2

Single coded

Q44
Waarom niet?
Noem de belangrijkste reden.

1
2
3
4
5
7
6









Ik wil dat niet, ik vind het niet nodig
Ik wil dat in de toekomst nog doen
Ik weet niet of dat kan
Ik vind het te moeilijk, of te duur
Ik kom hiervoor niet in aanmerking, want
Mijn aanvraag is geweigerd, want
anders, namelijk...

*Open
*Open
*Open *Position fixed

ASK ONLY IF Q39 ST=7 & SC=1 or Q39 ST=8 & SC=1

Matrix

Q45

Heeft u geprobeerd bij de volgende instellingen uw identiteitsgegevens te laten aanpassen
zodat ze overeenkomen met uw huidige genderidentiteit?
Ja, met succes

Ik ben er nu
mee bezig (resultaat onbekend)

Ik heb het geprobeerd, maar
het is niet gelukt

Nee, dat heb ik
niet geprobeerd

Niet van toepassing

Bij de zorgverzekeraar











Bij de bank











Op het diploma van uw
hoogste opleiding











Op uw collegekaart











Bij uw pensioenfonds











Bij uw werkgever











ASK ONLY IF Q45 ST=1 & SC=1,2,5 or Q45 ST=2 & SC=1,2,5 or Q45 ST=3 & SC=1,2,5 or Q45 ST=4 & SC=1,2,5 or
Q45 ST=5 & SC=1,2,5 or Q45 ST=6 & SC=1,2,5

Open

Q46

Heeft u problemen ervaren met de instanties waar u uw identiteitsgegevens wilde laten
aanpassen? Kunt u uitleggen wat er precies aan de hand was? Ook positieve ervaringen
mag u hier beschrijven.

1



nee

*Exclusive

B 3 | Hulp en transitie

End block

B4 | Ervaringen en reacties van omgeving

Begin block

Q47

Matrix

Hoe open bent u over uw trans-zijn ten opzichte van de volgende personen?
volledig open

gedeeltelijk
open

volledig verborgen

ik heb deze
relatie niet
(meer)

niet van toepassing

Moeder











Vader











Partner











Kinderen











Broer(s) en zus(sen)











Beste vriend/vriendin











Andere vrienden











Buren











Medeleerlingen/studenten











Collega’s











Directe leidinggevende











Klanten, patiënten, leerlingen











Mensen met wie ik sport











Bij de codes moeder en vaders is categorie 'ik heb deze ralatie niet (meer)' vervangen door 'mijn moeder leeft niet
meer'/'mijn vader leeft niet meer'.

ASK ONLY IF Q47 ST=1 & SC=4 or Q47 ST=2 & SC=4

Matrix

Q98

Hoe open was u over uw trans-zijn ten opzichte van uw vader/moeder toen zij nog in leven
waren?
volledig open

gedeeltelijk
open

volledig verborgen

ik had deze
relatie niet
(meer)

niet van toepassing

Moeder











Vader











ASK ONLY IF Q98 ST=1 & SC=1,2 or Q98 ST=2 & SC=1,2

Matrix

Q48
Hoe hebben ze gereageerd op uw trans-zijn?
geen contact
meer

vooral afkeu- op de hoogte
rend
maar wil(len)
er niet over
praten

neutraal

overwegend
positief

volledig positief

Moeder













Vader













Partner













Kinderen













Broer(s) en zus(sen)













Beste vriend/vriendin













Andere vrienden













Buren













Medeleerlingen/studenten













Collega’s













Directe leidinggevende













Klanten, patiënten, leerlingen













Mensen met wie ik sport













Single coded

Q100

Heeft u ooit negatieve ervaringen of reacties gehad vanwege uw trans-zijn?
1
2




ja
nee

ASK ONLY IF Q100=1

Single coded

Q49

En meer specifiek. Heeft u in de afgelopen 12 maanden negatieve ervaringen of reacties gehad vanwege uw trans-zijn?
1
2
3
4
5







ja, een enkele keer
ja, een paar keer per jaar
ja, minstens 1x per maand
ja, minstens 1x per week
nee

ASK ONLY IF Q2=1,2,3

Multi coded

Q50

Heeft u in de afgelopen 12 maanden vanwege uw trans-zijn wel eens een negatieve reactie
van uw partner gehad?
Meer antwoorden mogelijk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9











Ja, ik kreeg een afkeurende blik of houding
Ja, ik werd niet serieus genomen
Ja, ik werd uitgescholden
Ja, ik werd buitengesloten of er werd over mij geroddeld
Ja, ik werd bedreigd
Ja, ik werd lichamelijk aangevallen (geslagen, omver geduwd, etc.)
Ja, ik werd gedwongen tot bepaalde seksuele handelingen waar ik geen zin in had
Nee
wil niet zeggen

ASK ONLY IF Q50=1,2,3,4,5,6,7

Single coded

Q51

Hoe vaak kreeg u in de afgelopen 12 maanden van uw partner een negatieve reactie vanwege uw trans-zijn?
1
2
3
4






Een enkele keer
Een paar keer per jaar
Minstens 1x per maand
Minstens 1x per week

Multi coded

Q52

Heeft u in de afgelopen 12 maanden vanwege uw trans-zijn wel eens een negatieve reactie
van uw ouder(s) gehad?
Meer antwoorden mogelijk.

1
2
3
4
5
6
8
9
10











Ja, ik kreeg een afkeurende blik of houding
Ja, ik werd niet serieus genomen
Ja, ik werd uitgescholden
Ja, ik werd buitengesloten of er werd over mij geroddeld
Ja, ik werd bedreigd
Ja, ik werd lichamelijk aangevallen (geslagen, omver geduwd, etc.)
Nee
Niet van toepassing
wil niet zeggen

ASK ONLY IF Q52=1,2,3,4,5,6

Single coded

Q53

Hoe vaak kreeg u in de afgelopen 12 maanden van uw ouder(s) een negatieve reactie vanwege uw trans zijn?
1
2
3
4






Een enkele keer
Een paar keer per jaar
Minstens 1x per maand
Minstens 1x per week

ASK ONLY IF Q12=1

Multi coded

Q54

Heeft u in de afgelopen 12 maanden vanwege uw trans-zijn wel eens een negatieve reactie
op school gehad?
Meer antwoorden mogelijk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10












Ja, ik kreeg een afkeurende blik of houding
Ja, ik werd belachelijk gemaakt of er werden flauwe grappen gemaakt
Ja, ik werd uitgescholden
Ja, ik werd buitengesloten of er werd over mij geroddeld
Ja, ik werd bedreigd
Ja, mijn spullen/eigendommen werden vernield
Ja, ik werd lichamelijk aangevallen (geslagen, omver geduwd, etc.)
Ja, ik werd seksueel lastig gevallen/ik kreeg ongewenste seksuele aandacht
Nee
wil niet zeggen

ASK ONLY IF Q54=1,2,3,4,5,6,7,8

Single coded

Q55

Hoe vaak kreeg u in de afgelopen 12 maanden op school een negatieve reactie vanwege uw
trans zijn?
1
2
3
4






Een enkele keer
Een paar keer per jaar
Minstens 1x per maand
Minstens 1x per week

ASK ONLY IF Q15=1

Multi coded

Q56

Heeft u in de afgelopen 12 maanden vanwege uw trans-zijn wel eens een negatieve reactie
op uw werk gehad?
Meer antwoorden mogelijk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10












Ja, ik kreeg een afkeurende blik of houding
Ja, ik werd belachelijk gemaakt of er werden flauwe grappen gemaakt
Ja, ik werd uitgescholden
Ja, ik werd buitengesloten of er werd over mij geroddeld
Ja, ik werd bedreigd
Ja, mijn spullen/eigendommen werden vernield
Ja, ik werd lichamelijk aangevallen (geslagen, omver geduwd, etc.)
Ja, ik werd seksueel lastig gevallen/ik kreeg ongewenste seksuele aandacht
Nee
wil niet zeggen

ASK ONLY IF Q56=1,2,3,4,5,6,7,8

Single coded

Q57

Hoe vaak kreeg u in de afgelopen 12 maanden op uw werk een negatieve reactie vanwege
uw trans-zijn?
1
2
3
4






Een enkele keer
Een paar keer per jaar
Minstens 1x per maand
Minstens 1x per week

Multi coded

Q58

Heeft u in de afgelopen 12 maanden vanwege uw trans-zijn wel eens een negatieve reactie
in de openbare ruimte (bijvoorbeeld op straat, in het openbaar vervoer, of bij het uitgaan)
gehad?
Meer antwoorden mogelijk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10












Ja, ik kreeg een afkeurende blik of houding
Ja, ik werd belachelijk gemaakt of er werden flauwe grappen gemaakt
Ja, ik werd uitgescholden
Ja, ik werd buitengesloten of er werd over mij geroddeld
Ja, ik werd bedreigd
Ja, mijn spullen/eigendommen werden vernield
Ja, ik werd lichamelijk aangevallen (geslagen, omver geduwd, etc.)
Ja, ik werd seksueel lastig gevallen/ik kreeg ongewenste seksuele aandacht
Nee
wil niet zeggen

ASK ONLY IF Q58=1,2,3,4,5,6,7,8

Single coded

Q59

Hoe vaak kreeg u in de afgelopen 12 maanden in de openbare ruimte een negatieve reactie
vanwege uw trans-zijn?
1
2
3
4






Een enkele keer
Een paar keer per jaar
Minstens 1x per maand
Minstens 1x per week

Single coded

Q60
Doet u aan sport?
1
2




ja
nee

ASK ONLY IF Q60=2

Single coded

Q61

U geeft aan niet te sporten. Heeft dat dan te maken met uw trans-zijn?
1
2




ja, omdat
nee

*Open

ASK ONLY IF Q60=1

Multi coded

Q62
Op welke manier doet u aan sport?
Meer antwoorden mogelijk.

1
2
3
4






bij een sportvereniging
met een groepje dat niet is aangesloten bij een sportvereniging
bij een sportschool
alleen

ASK ONLY IF Q60=1

Multi coded

Q63

Heeft u in de afgelopen 12 maanden vanwege uw trans-zijn wel eens een negatieve reactie
bij het sporten gehad?
Meer antwoorden mogelijk.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10












Ja, ik kreeg een afkeurende blik of houding
Ja, ik werd belachelijk gemaakt of er werden flauwe grappen gemaakt
Ja, ik werd uitgescholden
Ja, ik werd buitengesloten of er werd over mij geroddeld
Ja, ik werd bedreigd
Ja, mijn spullen/eigendommen werden vernield
Ja, ik werd lichamelijk aangevallen (geslagen, omver geduwd, etc.)
Ja, ik werd seksueel lastig gevallen/ik kreeg ongewenste seksuele aandacht
Nee
wil niet zeggen

ASK ONLY IF Q63=1,2,3,4,5,6,7,8

Single coded

Q64

Hoe vaak kreeg u in de afgelopen 12 maanden bij het sporten een negatieve reactie vanwege uw trans-zijn?
1
2
3
4






Een enkele keer
Een paar keer per jaar
Minstens 1x per maand
Minstens 1x per week

ASK ONLY IF Q49=1,2,3,4 or Q58=1,2,3,4,5,6,7,8 or Q63=1,2,3,4,5,6,7,8 and Q50=1,2,3,4,5,6,7 and Q52=1,2,3,4,5,6
and Q54=1,2,3,4,5,6,7,8 and Q56=1,2,3,4,5,6,7,8

Multi coded

Q65

Heeft u de afgelopen 12 maanden een klacht gemeld of aangifte gedaan vanwege een van
de negatieve reacties op uw trans-zijn?
1
2
3
4
5
6
8
7
9











Ja, een klacht bij een antidiscriminatiebureau
Ja, een melding bij de politie
Ja, een aangifte bij de politie
Ja, bij de website Hate crimes
Ja, bij het meldpunt Meld Misdaad Anoniem
Ja, bij Transgender Netwerk Nederland
anders, namelijk...
Nee
wil niet zeggen

*Open *Position fixed

Single coded

Q66

Hoe vaak heeft u zich de afgelopen 12 maanden onveilig gevoeld in uw eigen buurt vanwege uw trans-zijn?
1
2
3
4
5
6








nooit
zelden
af en toe
vaak
heel vaak
weet niet

*Exclusive

Single coded

Q67

Hoe vaak heeft u zich in de afgelopen 12 maanden onveilig gevoeld vanwege uw trans-zijn
bij het uitgaan?
1
2
3
4
5
6
7









nooit
zelden
af en toe
vaak
heel vaak
niet van toepassing
weet niet

*Exclusive

B 4 | Ervaringen en reacties van omgeving

End block

B5 | Sociale contacten

Begin block

Q69

Min 0 Max 99 Numeric

Wij willen ook enkele vragen stellen over uw netwerk van transgenders.
Hoeveel transgenders kent u persoonlijk? Het gaat hier niet alleen om vrienden en
vriendinnen, maar ook om meer oppervlakkige contacten (bijvoorbeeld van het chatten of
van het uitgaan).
Als u het aantal niet precies weet, dan kunt u ook een schatting geven.

ASK ONLY IF Q69>0

Min 0 Max 99 Numeric

Q70
Hoeveel van deze .... persoon/personen zijn ouder dan 15 jaar?

ASK ONLY IF Q70>0

Min 0 Max 99 Numeric

Q71
Hoeveel van deze .... persoon/personen wonen in Nederland?

ASK ONLY IF Q71>0

Min 0 Max 99 Numeric

Q72

En hoeveel van deze .... persoon/personen zou u overwegen uit te nodigen om mee te doen
aan dit onderzoek?

ASK ONLY IF Q72>0

Q74

Min 0 Max 99 Numeric

En met hoeveel van deze .... persoon/personen bespreekt u belangrijke zaken?

Q406

Min 0 Max 99 Numeric

Hoeveel andere transgenders kent u die al hebben meegedaan aan deze
enquête, zonder de persoon van wie u deze uitnodiging kreeg mee te tellen?

Matrix

Q68

Er volgen nu enkele algemene uitspraken. Wilt u van elke uitspraak aangeven in hoeverre
die op u, zoals u de laatste tijd bent, van toepassing is?
ja

min of meer

nee

Er is altijd wel iemand in
mijn omgeving met wie ik
met mijn dagelijkse problemen terecht kan.







Ik mis een echt goede
vriend of vriendin







Ik ervaar een leegte om
mij heen







Er zijn genoeg mensen op
wie ik in geval van narigheid kan terugvallen







Ik mis gezelligheid om mij
heen







Ik vind mijn kring van kennissen te beperkt







Ik heb veel mensen op wie
ik volledig kan vertrouwen







Er zijn voldoende mensen
met wie ik mij nauw verbonden voel







Ik mis mensen om mij
heen







Vaak voel ik me in de
steek gelaten







Wanneer ik daar behoefte
aan heb, kan ik altijd bij
mijn vrienden terecht







B 5 | Sociale contacten

End block

B6 | Gezondheid en welzijn

Begin block

Q76

Single coded

Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid noemen?
1
2
3
4
5







uitstekend
zeer goed
goed
matig
slecht

Min 1 Max 10 Numeric

Q77

Hoe tevreden of ontevreden bent u tegenwoordig over het geheel genomen met uw lichaam? Geeft u dit aan met behulp van een rapportcijfer, waarbij 1 staat voor 'slecht' en 10
staat voor 'uitstekend'.

Matrix

Q78

Heeft u in de afgelopen 4 weken één van de volgende problemen bij uw werk of andere dagelijkse bezigheden gehad, ten gevolge van uw lichamelijke gezondheid of vanwege emotionele problemen?
ja

nee

Ik besteedde minder tijd
aan werk of andere bezigheden





Ik heb minder bereikt dan
ik zou willen





Ik deed mijn werk of andere bezigheden niet zo
zorgvuldig als gewoonlijk





Ik had moeite om mijn
werk of andere bezigheden uit te voeren (het kostte bijvoorbeeld extra inspanning)





Matrix

Q79

De volgende vragen gaan over hoe u zich voelt en hoe het met u ging de afgelopen 4 weken.
Wilt u bij elke vraag het antwoord geven dat het beste aansluit bij hoe u zich voelde?
altijd

meestal

vaak

soms

zelden

nooit

Voelde u zich erg zenuwachtig?













Zat u zo erg in de put dat
niets u kon opvrolijken?













Voelde u zich kalm en
rustig?













Voelde u zich neerslachtig
en somber?













Voelde u zich gelukkig?













Min 1 Max 10 Numeric

Q31

Alles bij elkaar genomen, hoe tevreden bent u op dit moment met uw leven?
Geeft u een antwoord van 1 tot 10, waarbij 1 betekent dat u helemaal niet tevreden bent en 10 dat u zeer tevreden
bent.

Single coded

Q80

Heeft u er ooit wel eens aan gedacht om uit het leven te stappen, er een einde aan te maken?
1
2
3
4
5
6








nee, nooit
ja, een enkele keer
ja, soms
ja, vaak
ja, heel vaak
wil niet zeggen

ASK ONLY IF Q80=2,3,4,5

Single coded

Q84

Hadden uw gedachten om uit het leven te stappen te maken met uw trans-zijn?
1
2
3
4
5







nee
ja, dat had er een beetje mee te maken
ja, dat had vooral met mijn trans-zijn te maken
wil niet zeggen
weet niet

*Exclusive

ASK ONLY IF Q80=2,3,4,5

Single coded

Q81

Heeft u ooit een plan gemaakt om een einde aan uw leven te maken?
1
2
3
4






nee
ja
meer dan eens
wil niet zeggen

ASK ONLY IF Q80=2,3,4,5

Single coded

Q82

Heeft u ooit daadwerkelijk een poging gedaan om uit het leven te stappen?
1
2
3
4






nee, nooit
ja, 1 keer
ja, meer dan 1 keer
wil niet zeggen

ASK ONLY IF Q82=2,3

Single coded

Q83

Heeft u de afgelopen 12 maanden daadwerkelijk een poging gedaan?
1
2
3





ja
nee
wil niet zeggen

Open

Q85

Stel dat u iets in uw leven zou mogen veranderen, wat zou u dan willen veranderen?

1



weet niet

*Exclusive

Open

Q86

We doen dit onderzoek om de overheid te informeren over de leefsituatie en ervaringen van
transgenders. Als u zelf een advies aan de overheid zou willen geven wat de overheid volgens u zou moeten doen, is daar hierna ruimte voor.

1



geen antwoord

*Exclusive

B 6 | Gezondheid en welzijn

End block

B7 | Afronding vragenlijst

Begin block

Q87

Open

Dank u voor het invullen. Als u nog iets kwijt wil over dit onderzoek of een andere ervaring
met ons wil delen, stellen wij dat uiteraard zeer op prijs. U kunt dat hierna opschrijven.

1



geen antwoord

*Exclusive

Single coded

Q88

Bent u bereid om in de toekomst aan een eventueel vervolgonderzoek over dit onderwerp
deel te nemen? En wilt u wellicht het rapport ontvangen dat verschijnt naar aanleiding van
dit onderzoek? Daarvoor hebben wij uw e-mailadres nodig.
Geeft u toestemming aan TNS NIPO om uw e-mailadres te verstrekken aan het Sociaal en
Cultureel Planbureau?

Uw gegevens worden alleen voor wetenschappelijk en maatschappelijk onderzoek gebruikt en nooit voor reclame,
spam (ongewenste reclame via e-mail) of commerciële doeleinden.

1
3
4
2






ja, ik wil graag meedoen aan vervolgonderzoek
ja, ik wil graag het rapport ontvangen
ja, beide (deelname vervolgonderzoek en ontvangen rapport)
nee

*Open
*Open
*Open

Q89 (DUMMY)

Single coded

Om u uit te nodigen voor vervolgonderzoek of het toesturen van het rapport hebben wij uw
e-mailadres nodig.
Geeft u toestemming aan TNS NIPO om uw e-mailadres te verstrekken aan het Sociaal en
Cultureel Planbureau?
Uw gegevens worden alleen voor wetenschappelijk en maatschappelijk onderzoek gebruikt
en nooit voor reclame, spam (ongewenste reclame via e-mail) of commerciële doeleinden.
1
2




ja, noteer e-mail adres:
nee

*Open

B 7 | Afronding vragenlijst

End block

Q101

Other

Helaas behoort u niet tot de personen die wij zoeken voor dit onderzoek. Wij danken u hartelijk voor het invullen van de vragen. U kunt de vragenlijst afsluiten door het drukken op
'Verder'.

Q1015

Other

U bent aan het einde gekomen van de vragenlijst.
Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst.
Wij hopen dat u ook andere transgenders wilt uitnodigen voor deelname aan het onderzoek.
Deelname aan het onderzoek is mogelijk via de website www.transgendersonderzoek.nl. U
kunt dit adres aan anderen doorsturen.
Op die manier krijgen zo veel mogelijk mensen de kans om deel te nemen aan het onderzoek.
U kunt de vragenlijst afsluiten door het drukken op 'Verder'.

Bijlage 6
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Transgenderonderzoek
Welkom op de website van het Transgenderonderzoek.
Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
door TNS NIPO. Uitgebreide informatie over dit onderzoek kunt u vinden door te klikken op de
roze teksten onderaan deze pagina.
Bent u uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek? Vul hier uw inlogcode in:

Inlogcode
Inloggen

Informatie over het transgenderonderzoek:
Waarom dit onderzoek?
Er is weinig bekend over hoe het met transgenders in Nederland gaat. Het is een relatief kleine
groep en er is nog maar weinig onderzoek naar hen gedaan. Zeker als het gaat om hun
ervaringen in het dagelijks leven, hun leefomstandigheden en hun welbevinden. De overheid
vindt het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn. Sinds een paar jaar is er in het beleid
specifieke aandacht voor transgenders. Maar om het beleid goed te kunnen vormgeven is het
belangrijk om meer te weten te komen over deze groep.
Wie behoren tot de doelgroep van dit onderzoek?
Het onderzoek richt zich op iedereen die zich niet (helemaal) thuis voelt of voelde in het
lichaam waarin hij of zij geboren is, mensen met een ambivalente of tegengestelde
genderidentiteit. Een deel van hen is van geslacht veranderd, of zal dat wellicht ooit gaan
doen. Maar niet iedereen neemt die stap, niet iedereen heeft daaraan behoefte.
Gemakshalve noemen we al deze mensen: transgenders. Als u zich in die omschrijving
herkent, 16 jaar of ouder bent en in Nederland woont, hoort u tot de doelgroep van het
onderzoek.
Kunnen alle transgenders aan dit onderzoek meedoen?
Nee, alleen als ze daarvoor een uitnodiging hebben gekregen. Voor dit onderzoek maken we
namelijk gebruik van een nieuwe methode waarin alleen iemand die aan het onderzoek
deelneemt ook iemand anders kan uitnodigen om mee te doen. We geven hier een korte
toelichting.
Normaal gesproken wordt in wetenschappelijk onderzoek een steekproef getrokken uit de
bevolking. Maar omdat nergens geregistreerd staat of iemand transgender is, kan dat niet. Om
toch gegevens te verzamelen, zou bijvoorbeeld op allerlei plaatsen een oproep geplaatst
kunnen worden om transgenders uit te nodigen tot deelname aan het onderzoek. Dit is
wetenschappelijk gezien echter geen goede methode.
In de methode die wij gebruiken, werven we de deelnemers via een bijzondere
onderzoeksvorm. Om te beginnen zijn er 18 transgenders uitgenodigd, verspreid over de
verschillende groepen die daartoe behoren en verspreid over Nederland. Zij vullen de
vragenlijst in. Daarna nodigen zij andere respondenten uit om deel te nemen. Die vullen op hun
beurt ook de vragenlijst in en nodigen ook weer nieuwe respondenten uit. En zo verder. Als het
goed is krijgen we op die manier lange ‘ketens’ van respondenten. Met behulp van deze
methode kunnen we via het toepassen van bepaalde statistische methoden betrouwbare
uitspraken doen over de transgenders in Nederland.
Wie voeren dit onderzoek uit?
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Dit is een
wetenschappelijk onderzoeksbureau van de rijksoverheid. Onderzoeksbureau TNS NIPO

beheert de website waarop de gegevens worden verzameld.
Om het onderzoek zo goed mogelijk af te stemmen op de doelgroep, heeft het SCP zich
uitgebreid laten adviseren door verschillende experts, onder andere van Transvisie, het
Transgender Netwerk Nederland, het genderteam van de Vrije Universiteit en Movisie.
Wat gebeurt er met de gegevens die ik verstrek?
De gegevens zullen volstrekt anoniem worden gebruikt en zullen nooit tot een bepaald individu
herleid kunnen worden.
Het rapport zal in de tweede helft van 2012 verschijnen. Het zal dan door de overheid worden
gebruikt om de situatie van transgenders in Nederland te verbeteren. Als u wilt kunt u als dank
voor uw deelname ook een exemplaar van het rapport krijgen.
Waar kan ik terecht voor meer informatie over het onderzoek?
Op de website van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en op Facebook vindt u meer
informatie over het onderzoek. Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij Saskia Keuzenkamp
van het Sociaal en Cultureel Planbureau (070-3407813 of s.keuzenkamp@scp.nl). Als u
technische vragen hebt bij het invullen van de vragenlijst, kunt u terecht bij de helpdesk van
TNS NIPO (bel gratis naar 0800-0200862 of stuur een e-mail naar
transgenderonderzoek@tns-nipo.com). U kunt hierbij verwijzen naar het transgenderonderzoek
of naar onderzoek G1768.
Deelnemen?
U kunt alleen deelnemen aan het onderzoek als u door iemand anders bent gevraagd voor
deelname via een uitnodiging met een persoonlijke inlogcode. Heeft u een uitnodiging
ontvangen om deel te nemen aan dit onderzoek? Vul dan op de website uw persoonlijke
inlogcode in.
Bewaart u deze code goed. Deze heeft u telkens nodig als u toegang wilt krijgen tot uw
persoonlijke pagina. De inlogcode wordt eenmalig verstrekt. Als u problemen hebt bij het
inloggen op de website dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van TNS NIPO (bel
gratis naar 0800-0200862 of stuur een e-mail naar transgenderonderzoek@tns-nipo.com). U
kunt hierbij verwijzen naar het transgenderonderzoek of naar onderzoek G1768.
Top

Home
U bent nu ingelogd op uw persoonlijke website voor het Transgenderonderzoek.
Wij zijn blij dat u wilt deelnemen aan het onderzoek. We hopen dat u niet alleen de vragenlijst
invult, maar ook andere transgenders wilt uitnodigen. Andere transgenders kunnen namelijk
alleen door deelnemers uitgenodigd worden om ook aan het onderzoek mee te doen (zie ook:
kunnen alle transgenders aan dit onderzoek meedoen?)
Status: U heeft de vragenlijst volledig ingevuld. U kunt nu andere transgenders
uitnodigen voor het onderzoek via knop 3 Uitnodiging.
Hoe gaat het praktisch in z’n werk?
Op deze website vindt u naast deze pagina verschillende knoppen: ‘2. vragenlijst’, ‘3.
uitnodiging’ en ‘4. vergoeding’.
Vragenlijst: Via de knop ‘2. vragenlijst’ kunt u de vragenlijst invullen. U ontvangt 10 euro
vergoeding als u de vragenlijst volledig heeft ingevuld. Nadat u de vragenlijst zelf heeft
ingevuld, gaat u naar de knop ‘uitnodiging’ om andere transgenders voor het onderzoek uit te
nodigen. Het is voor het onderzoek erg belangrijk dat u dat doet, want alleen door te worden
uitgenodigd kunnen andere transgenders aan het onderzoek meedoen.
Uitnodiging: Via de knop ‘3. uitnodiging’ kunt u andere transgenders uitnodigen voor het
onderzoek. Als blijk van waardering voor uw medewerking bij het werven van respondenten
ontvangt u 5 euro per persoon die u heeft uitgenodigd en die de vragenlijst volledig heeft
ingevuld.
Vergoeding: Via de knop ‘4. vergoeding’ krijgt u toegang tot de vergoeding die we u voor uw
deelname aan dit onderzoek graag willen geven. Deze vergoeding bestaat uit (digitale) bol.com
waardebonnen. U kunt uw totale vergoeding vanaf de datum die staat aangegeven op het
tabblad ‘vergoeding’ vanaf deze website van het onderzoek downloaden (bewaar dus uw
inlogcode!).
Klik op een roze tekst voor meer informatie:
Waarom dit onderzoek?
Wie behoren tot de doelgroep van dit onderzoek?
Kunnen alle transgenders aan dit onderzoek meedoen?
Wie voeren dit onderzoek uit?
Wat gebeurt er met de gegevens die ik verstrek?
Waar kan ik terecht voor meer informatie over het onderzoek?

Uitnodiging
U heeft de vragenlijst volledig ingevuld. U kunt nu anderen uitnodigen om ook deel te nemen
aan het onderzoek.
Hoe werkt het? Klik op een uitnodiging in het uitnodigingenoverzicht. U kunt per uitnodiging
kiezen of u deze wilt printen of per e-mail wilt versturen. Als u de uitnodiging per e-mail wilt
versturen, stuurt u deze eerst naar uw eigen e-mailadres. Vervolgens kunt u vanuit uw eigen
inbox de uitnodiging doorsturen naar een andere transgender. Voor iedere persoon die u wilt
uitnodigen dient u een uitnodiging te activeren. Iedere uitnodiging bevat een unieke inlogcode.
U heeft 28 dagen de tijd om de uitnodigingen te activeren en versturen.
LET OP: U STUURT EEN UITNODIGING DUS EERST NAAR UZELF. VERVOLGENS KUNT
U DE UITNODIGING MAAR NAAR ÉÉN ANDERE PERSOON STUREN. ELKE INLOGCODE
IS DUS MAAR VOOR ÉÉN PERSOON GELDIG.
Uitnodigingenoverzicht:
Uitnodiging
status
Uitnodiging
1
Uitnodiging
2
Uitnodiging
3

Vragenlijst
gestart

Vragenlijst
ingevuld

Vervang
uitnodiging

Verstuurd
Nog niet verstuurd
Nog niet verstuurd

Om de kans op medewerking van de volgende persoon zo groot mogelijk te maken, raden wij u
aan om voor het versturen van de uitnodiging eerst contact op te nemen met deze persoon
(bijvoorbeeld via de e-mail). Dan is deze persoon op de hoogte van het onderzoek. Daarbij
heeft u de mogelijkheid om eventuele vragen te beantwoorden en het belang van dit onderzoek
te benadrukken.
In het uitnodigingenoverzicht ziet u of de vragenlijst al is ingevuld voor de uitnodiging(en) die u
heeft uitgedeeld. Wilt u regelmatig de status van de door u uitgedeelde uitnodiging(en)
controleren en de personen die u heeft uitgenodigd aanmoedigen tot het invullen van de
vragenlijst? Hoeveel uitnodigingen u kunt versturen, hangt af van de fase waarin het onderzoek
verkeert. Wilt u erop letten dat de personen die u uitnodigt tot de doelgroep van het onderzoek
behoren.

Toelichting op het uitnodigingenoverzicht:
Onder het kopje ‘uitnodiging status’:
•

•

Nog niet verstuurd: stuurt u de uitnodiging eerst naar uw eigen e-mailadres en daarna
vanuit uw eigen inbox naar de persoon die u wilt uitnodigen. Het is belangrijk dat u dit
zo snel mogelijk doet. U kunt de uitnodiging ook uitprinten en aan degene geven die u
wilt uitnodigen.
Verstuurd: u heeft de uitnodiging geprint of verstuurd naar uw eigen e-mailadres. Let
op: nadat u de uitnodiging naar uw eigen e-mailadres heeft verstuurd, is het belangrijk
dat u deze daarna doorstuurt naar een andere transgender die aan het onderzoek wil
meedoen. De persoon die u uitnodigt heeft tot vier weken na het versturen van de
uitnodiging de tijd om de vragenlijst in te vullen.

Naast het kopje ‘uitnodiging status’ vindt u de kopjes ‘vragenlijst gestart’, ‘vragenlijst ingevuld’
en ‘vervang uitnodiging’:
•
•
•
•

Gestart, groen vinkje: de persoon aan wie u de uitnodiging heeft gegeven heeft de
website bezocht en is gestart met de vragenlijst.
Ingevuld, groen vinkje: de persoon aan wie u de uitnodiging heeft gegeven heeft de
vragenlijst volledig ingevuld.
Ingevuld, rood vinkje: de persoon aan wie u de uitnodiging heeft gegeven valt niet
binnen de doelgroep van het onderzoek.
Vervang uitnodiging: met deze functie kunt u een uitnodiging die u al heeft uitgedeeld
vervangen. U krijgt dan een reserve uitnodiging die u kunt uitdelen aan iemand anders.
U kunt bijvoorbeeld uw uitnodiging vervangen als de eerste persoon die u heeft
uitgenodigd weigert om deel te nemen en de vragenlijst niet (tijdig) invult. Het
vervangen van een uitnodiging kan zolang de vragenlijst nog niet gestart is. Let op: de
persoon die de eerste uitnodiging heeft gekregen kan dan niet meer aan het
onderzoek meedoen! U kunt maar 1x een reserve uitnodiging versturen.

Uw vergoedingen
Eind januari 2012 gaan wij de vergoedingen verwerken. In de periode tussen 1 februari 2012
en 15 februari 2012 kunt u uw vergoeding dan vanaf deze website downloaden door in te
loggen met uw inlogcode en naar dit tabblad te gaan.
Doordat het onderzoek langer doorloopt dan aanvankelijk de bedoeling was, is de periode
waarin de vergoedingen gedownload kunnen worden doorgeschoven van december 2011 naar
februari 2012. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Mocht u in die periode niet in staat zijn om uw vergoeding te downloaden, dan kunt u contact
met ons opnemen via transgenderonderzoek@tns-nipo.com
Uw totale vergoeding is momenteel: € 10 aan bol.com-bonnen
Volg het transgenderonderzoek ook oFacebook

Transgenderonderzoek
Welkom op de website van het Transgenderonderzoek.
Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
door TNS NIPO. Uitgebreide informatie over dit onderzoek kunt u vinden door te klikken op
de roze teksten onderaan deze pagina.
Wilt u deelnemen aan het onderzoek?
Start hier de vragenlijst: button

Heeft u eerder deelgenomen aan het transgenderonderzoek? Dan kunt u hier inloggen op
met uw persoonlijke inlogcode
Inlog
Informatie over het transgenderonderzoek:
Waarom dit onderzoek?
Er is weinig bekend over hoe het met transgenders in Nederland gaat. Het is een relatief
kleine groep en er is nog maar weinig onderzoek naar hen gedaan. Zeker als het gaat om
hun ervaringen in het dagelijks leven, hun leefomstandigheden en hun welbevinden. De
overheid vindt het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn. Sinds een paar jaar is er in het
beleid specifieke aandacht voor transgenders. Maar om het beleid goed te kunnen
vormgeven is het belangrijk om meer te weten te komen over deze groep.
Wie behoren tot de doelgroep van dit onderzoek?
Het onderzoek richt zich op iedereen die zich niet (helemaal) thuis voelt of voelde in het
lichaam waarin hij of zij geboren is, mensen met een ambivalente of tegengestelde
genderidentiteit. Een deel van hen is van geslacht veranderd, of zal dat wellicht ooit gaan
doen. Maar niet iedereen neemt die stap, niet iedereen heeft daaraan behoefte.
Gemakshalve noemen we al deze mensen: transgenders. Als u zich in die omschrijving
herkent, 16 jaar of ouder bent en in Nederland woont, hoort u tot de doelgroep van het
onderzoek.
Wie voeren dit onderzoek uit?
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Dit is een
wetenschappelijk onderzoeksbureau van de rijksoverheid. Onderzoeksbureau TNS NIPO
beheert de website waarop de gegevens worden verzameld.
Om het onderzoek zo goed mogelijk af te stemmen op de doelgroep, heeft het SCP zich
uitgebreid laten adviseren door verschillende experts, onder andere van Transvisie, het
Transgender Netwerk Nederland, het genderteam van de Vrije Universiteit en Movisie.
Wat gebeurt er met de gegevens die ik verstrek?
De gegevens zullen volstrekt anoniem worden gebruikt en zullen nooit tot een bepaald
individu herleid kunnen worden.
Het rapport zal in de tweede helft van 2012 verschijnen. Het zal dan door de overheid
worden gebruikt om de situatie van transgenders in Nederland te verbeteren. Als u wilt kunt u
als dank voor uw deelname ook een exemplaar van het rapport krijgen.
Waar kan ik terecht voor meer informatie over het onderzoek?
Op de website van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en op Facebook vindt u meer
informatie over het onderzoek. Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij Saskia
Keuzenkamp van het Sociaal en Cultureel Planbureau (070-3407813 of
s.keuzenkamp@scp.nl). Als u technische vragen hebt bij het invullen van de vragenlijst, kunt

u terecht bij de helpdesk van TNS NIPO (bel gratis naar 0800-0200862 of stuur een e-mail
naar transgenderonderzoek@tns-nipo.com). U kunt hierbij verwijzen naar het
transgenderonderzoek of naar onderzoek G1768.
Deelnemen?
U kunt deelnemen aan dit onderzoek door het invullen van de vragenlijst. De vragenlijst duurt
circa 20 minuten.
Klik hier om de vragenlijst te starten.
Top
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Uitnodiging tot deelname aan transgenderonderzoek
U ontvangt deze uitnodiging om deel te nemen aan een onderzoek onder transgenders in
Nederland.
Doelgroep van het onderzoek
Het onderzoek richt zich tot iedereen die zich niet (helemaal) thuis voelt of voelde in het
lichaam waarin hij of zij geboren is, mensen met een ambivalente of tegengestelde
genderidentiteit. Een deel van hen is van geslacht veranderd, of zal dat wellicht ooit gaan
doen. Maar niet iedereen neemt die stap, niet iedereen heeft daaraan behoefte.
Gemakshalve noemen we al deze mensen: transgenders. Als u zich in die omschrijving
herkent, 16 jaar of ouder bent en in Nederland woont, willen we u vragen om mee te doen
aan dit onderzoek.
Waarom dit onderzoek?
De overheid wil meer zicht krijgen op de leefomstandigheden en ervaringen van
transgenders in Nederland. Hoe ziet hun leven eruit en hoe gaat het met hen? Kunnen ze
open zijn over hun genderidentiteit (als ze dat willen)? Hebben ze hulp gezocht en zo ja: bij
wie en met welke ervaringen? Hoe reageert de omgeving op hun ‘trans zijn’? Welke
ervaringen hebben zij op het gebied van werk? Door mee te doen aan dit onderzoek helpt u
mee om de situatie van transgenders in Nederland te verbeteren.
Hoe werkt het?
U kunt aan het onderzoek meedoen door een vragenlijst via internet in te vullen. Dat neemt
ongeveer 25 minuten van uw tijd in beslag en gebeurt volledig anoniem. Daarnaast
ontvangt u als dank voor uw medewerking een waardebon ter waarde van 10 euro, die u
kunt besteden bij bol.com. Daarnaast hebben we nog op een andere manier uw hulp nodig
om van dit onderzoek een succes te maken. Dat werkt als volgt: nadat u de vragenlijst heeft
ingevuld, vragen we u om zelf twee transgenders uit te nodigen om ook aan het onderzoek
mee te doen. Ook hiervoor ontvangt u een vergoeding. Hoe een en ander precies in z’n
werk gaat, leest u op onderstaande website.
Meedoen?
Ga naar www.transgenderonderzoek.nl en log daar in met de volgende couponcode:
XXXXXX. Op de website vindt u behalve de vragenlijst meer informatie over het onderzoek,
de vergoeding en het uitnodigen van andere transgenders. Het is van belang dat u de
vragenlijst binnen vier weken na ontvangst van dit bericht invult. Na deze vier weken is de
inlogcode namelijk niet meer geldig.

Meer informatie en contactgegevens
Voor inhoudelijke vragen over het onderzoek kunt u terecht bij: Saskia Keuzenkamp (0703407813 of s.keuzenkamp@scp.nl). Als u technische vragen heeft bij het invullen van de
vragenlijst, kunt u terecht bij de helpdesk van TNS NIPO (0800-0200862 of
transgenderonderzoek@tns-nipo.com).
Datum uitgifte coupon: <datum>
Uiterste datum invullen vragenlijst <datum+dagen>

