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INLEIDING
Om discriminatie op grond van seksuele- en genderdiversiteit tegen te gaan worden in de praktijk
diverse interventies ingezet, zoals voorlichtingslessen op scholen en bij sportclubs, campagnes en
theatervoorstellingen. Deze interventies worden ontwikkeld en uitgevoerd door onder andere Gender
and Sexuality Alliances (GSA’s), lokale COC’s, GGD’s, antidiscriminatiebureaus (ADV’s) en
zelfstandige (lhbti+) organisaties. Maar hoe zorgen deze interventies ervoor dat niet alleen de
discriminatie van vrouwen die op vrouwen vallen en mannen die op mannen vallen wordt
tegengegaan, maar ook de discriminatie van bijvoorbeeld mannen die zowel op mannen als vrouwen
vallen of vrouwen die niet specifiek op een bepaald gender vallen? Anders gezegd: hoe zorgen deze
interventies ervoor dat de discriminatie tegen bi+ mensen wordt verminderd? Eerder heeft Movisie
onderzoek gedaan naar het tegengaan van discriminatie van andere groepen mensen die worden
gemarginaliseerd in onze samenleving, zoals: moslims, mensen met een beperking en bijvoorbeeld
mensen die zich identificeren als homoseksuele man of lesbische vrouw. Waarschijnlijk zijn er
overeenkomsten met hoe de discriminatie van bi+ mensen verminderd kan worden. Er zijn ook
verschillen te verwachten. Waarschijnlijk spelen er namelijk ook andere processen een rol bij de
discriminatie van bi+ mensen dan bij de discriminatie van homoseksuele mannen, lesbische
vrouwen en andere groepen. Dit literatuuronderzoek zoekt antwoord op de vraag welke processen
dat zijn en hoe discriminatie van bi+ mensen kan worden verminderd.
Ongeveer een miljoen mensen in Nederland hebben bi+ gevoelens. Toch is deze bi+ groep relatief
onzichtbaar, ook al hebben de betrokkenen met discriminatie te maken (Bi+ Nederland, 2020). De sociale
norm van monoseksualiteit speelt een belangrijke rol bij de discriminatie van bi+ mensen. De monoseksuele
norm is de overtuiging dat seksuele oriëntatie binair is (gericht op mannen óf op vrouwen) en dat ervaringen,
relaties en gedragingen die daarbuiten vallen niet volwaardig zouden zijn (Baams, de Graaf, van Bergen,
Cense, Maliepaard, Bos, de Wit, Jonas, den Daas & Joemmanbaks, 2021). Monoseksualiteit gaat over binair
denken. Dus: ‘het een of het ander’. Dit binaire hetero- of homoseksuele-denken, leidt ertoe dat het bi+
mensen gemakkelijk onzichtbaar blijven. Mensen die uitgaan van de monoseksuele norm, kunnen het lastig
vinden dat iemand op meerdere genders kan vallen of buiten het hokje ‘homoseksueel’ of ‘heteroseksueel’
valt. Bi+ mensen lopen tegen deze monoseksuele norm aan (Hayfield 2020; Maliepaard, 2020; van Lisdonk
& Keuzenkamp, 2017). Bi+ mensen krijgen te maken met vooroordelen, stereotypen en discriminatie, van
zowel mensen die zich als heteroseksueel identificeren als mensen die zich als homoseksueel of lesbisch
identificeren. Daarbij krijgen zij te maken met ongemakkelijke reacties, subtiele afwijzing, voelen druk om
zich te conformeren of te verbergen, of worden lastig geaccepteerd door anderen (Lisdonk, 2018). Kortom,
er is ook binnen de lhbti+ gemeenschap sprake van vooroordelen en stereotypen tegenover bi+ mensen
(Bi+ Nederland, 2020; Maliepaard, 2020). Ook hebben bi+ mensen te maken met andere vooroordelen en
stereotypen van heteroseksuele mensen dan van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen
(Baumgartner, 2017; Maliepaard 2020; McLean, 2008). Deze negatieve vooroordelen en stereotypen
kunnen leiden tot discriminatie, intimidatie en/of fysiek geweld tegen bi+ mensen (Davila, Jabbour, Dyar &
Feinstein, 2019).
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BI+ NEGATIVITEIT EN DE GEVOLGEN DAARVAN
Een negatieve houding ten opzichte van bi+ mensen wordt veelal aangeduid als bi+ negativiteit
(Bi+ Nederland, 2020). Deze bi+ negativiteit komt op verschillende manieren tot uiting, zo blijkt uit het
onderzoek van Baams et al. (2021) waar bijna drieduizend bi+ personen een vragenlijst hebben ingevuld.
Ruim 80 procent van de respondenten in dit onderzoek geeft aan dat ze zouden willen dat hun seksuele
oriëntatie door anderen serieuzer genomen wordt. Verder ervaarde bijna 50 procent van de respondenten
weleens vervelende ‘grappen’ gericht op hun seksuele oriëntatie. Daarnaast heeft 17,2 procent van de
ondervraagden ervaring met uitgescholden worden en/of nageroepen worden vanwege hun seksuele
oriëntatie. Voornamelijk jongeren (16-33 jaar) hebben hiermee te maken. Deze bi+ negativiteit kan een
negatieve invloed hebben op de mentale gezondheid van betrokkenen, zeker als zij hun seksuele oriëntatie
daardoor gaan ontkennen en/of verbergen (Mereish, Katz-Wise & Woulfe, 2017). Uit een meta-analyse
(Ross, Salway, Tarasoff, MacKay, Hawkins & Fehr, 2017) waarin gekeken is naar tweeënvijftig studies blijkt
dat biseksuele personen meer mentale gezondheidsklachten hebben dan heteroseksuele en homoseksuele
mensen. Dit kan veroorzaakt worden door discriminatie op grond van hun seksuele oriëntatie, de
onzichtbaarheid van biseksualiteit, en het gebrek aan ondersteuning. Daarnaast ervaren bi+ personen vaak
eenzaamheid, omdat ze worden uitgesloten van zowel de heteroseksuele- als de lhbti+ gemeenschappen.
Betrokkenen kunnen hierdoor geïsoleerd raken, wat het moeilijker maakt om hun mentale problemen aan te
pakken, omdat ze in hun omgeving mensen missen om over hun problemen te praten (Mereish et al., 2017).
Dit blijkt ook uit een onderzoek in Nederland, van Beusekom en Kuyper (2018).
Biseksuele personen hebben vanwege minderheidsstress vaker te maken met psychische kwetsbaarheden
zoals depressie dan heteroseksuele mensen. Minderheidsstress is de stress die kan ontstaan door het
behoren tot een minderheid, in dit geval een seksuele minderheid. Mensen worden geconfronteerd met
maatschappelijke normen in de samenleving, waar zij niet aan voldoen, zoals de heteroseksuele en de
monoseksuele norm. Dit kan stress opleveren, die de meerderheid - die wel aan de norm voldoet - niet
ervaart. Minderheidsstress kan door veel dingen ontstaan: ervaringen met discriminatie en/of de angst
hiervoor, stigmatisering en vooroordelen over lhbti+, spanningen en stress over de vraag over waar je wel en
niet open kunt zijn over je seksuele oriëntatie, en geïnternaliseerde lhbti+ negativiteit. Deze
geïnternaliseerde lhbti+ negativiteit gaat over de vooroordelen en stereotiepe beelden die lhbti+ personen
zelf kunnen hebben over het lhbti+ zijn. Hierdoor kunnen zij negatiever over zichzelf gaan denken. Dat
minderheidsstress tot mentale gezondheidsproblemen kan leiden komt naar voren in verschillende studies
(o.a. Baams et al., 2021; Lehavot & Simoni, 2011). Bi+ mensen kunnen bovendien te maken krijgen met
dubbele discriminatie, omdat zij niet aan de heteroseksuele norm én niet aan de monoseksuele norm
voldoen (Baams et al., 2021). Baams et al. (2021) stellen vast dat oudere bi+ mensen (34-55 jaar) vaker dan
jongere bi+ mensen last hebben van geïnternaliseerde stigma’s. Van de onzichtbaarheid van bi+ en externe
stigma’s hebben zij daarentegen minder last. Minderheidsstress wordt bij bi+ mannen vaker veroorzaakt
door geïnternaliseerde stigma’s en minder vaak door andere indicatoren dan bij bi+ vrouwen en non-binaire/
genderfluïde personen.
Het ervaren van minderheidsstress kan behalve tot mentale klachten ook leiden tot fysieke
gezondheidsklachten. Dit komt naar voren in kwalitatief onderzoek van Frost, Lehavot en Meyer (2013). Voor
dit onderzoek werden bijna 400 lhb respondenten geïnterviewd. Een groot deel van hen werd het jaar
daarop wederom geïnterviewd. Een van de conclusies was dat de minderheidsstress die zij hadden ervaren
op grond van hun seksuele oriëntatie - veroorzaakt door negatieve vooroordelen - schadelijker kunnen zijn
voor hun fysieke gezondheid dan andere stressfactoren. Fysieke gezondheidsklachten omvatten
verschillende gezondheidsproblemen, zoals: de griep, een (te) hoge bloeddruk en kanker.
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Op basis van onderzoek kunnen we concluderend stellen dat de heersende bi+ negativiteit in de
Nederlandse samenleving een negatieve uitwerking kan hebben op de mentale en fysieke gezondheid van
bi+ personen. Minderheidsstress bij bi+ personen heeft vaak een dubbele oorzaak: gediscrimineerd worden,
omdat zij niet voldoen aan de heteroseksuele norm én gediscrimineerd worden, omdat ze niet voldoen aan
de monoseksuele norm. Dat maakt de situatie van bi+ personen anders dan die van homoseksuele mannen
en lesbische vrouwen. Om die reden is het belangrijk om te onderzoeken wat er gedaan kan worden aan
bi+ negativiteit, en hoe vooroordelen en stereotypen over bi+ personen verminderd kunnen worden.

WAAR GAAT DIT ONDERZOEK OVER?
Dit onderzoek is een literatuurverkenning naar oorzaken van discriminatie van bi+ personen en manieren om
discriminatie van deze groep te verminderen. Wij kijken daarbij niet alleen naar aanpakken waarvan er al
enig bewijs bestaat dat ze werken, maar ook naar aanpakken die nog niet of nauwelijks onderzocht zijn,
maar mogelijk wel relevant zijn. Onze bedoeling is om daarmee aanknopingspunten te bieden voor de
discriminatiebestrijding in de praktijk én voor verder onderzoek.
Omdat het concept bi+ nog vrij nieuw is en monoseksualiteit (nog) de norm is in onze samenleving en in
onderzoek, verwachten we dat er nog niet voldoende relevante wetenschappelijke literatuur beschikbaar is
om de onderzoeksvraag optimaal te kunnen beantwoorden. Dit onderzoek is dus met recht een verkenning.

ONDERZOEKSVRAAG
Dit onderzoek focust op de vraag hoe discriminatie van bi+ mensen kan worden verminderd. Er wordt
specifiek ingezoomd op bi+ en biseksualiteit. De hoofdvraag luidt:
Wat zijn de werkzame mechanismen om discriminatie, vooroordelen en stereotypen die voorkomen onder
heteroseksuele en homoseksuele personen ten aanzien van bi+ personen te verminderen?
Deelvragen zijn:
(1) Welke factoren versterken discriminatie van bi+ personen door heteroseksuele en door homoseksuele
mensen?
(2) Welk bewijs is er dat huidige aanpakken om de discriminatie, vooroordelen en stereotypen ten aanzien
van bi+ personen te verminderen ook werken?
(3) Welke andere mogelijke aanpakken zijn er om discriminatie, vooroordelen en stereotypen ten aanzien
van bi+ personen te verminderen?
(4) Welke tips zijn af te leiden uit de antwoorden op de bovenstaande vragen, om in de praktijk de
discriminatie van bi+ mensen te verminderen?
(5) Welke aanbevelingen kunnen er gedaan worden voor verder onderzoek op basis van de antwoorden op
de vragen 1 t/m 3?
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ONDERZOEKSMETHODE
Voor het beantwoorden van deze vragen is gekeken naar de beschikbare wetenschappelijke kennis. Naar
wetenschappelijke literatuur is gezocht via Google Scholar en Web of Science. In eerste instantie werden
studies alleen geïncludeerd als deze een peer-reviewed longitudinaal onderzoek, (semi) experimenteel
onderzoek of een (meta) review betroffen. In tweede instantie hebben we gekeken naar cross-sectionele
studies en kwalitatieve studies. Er is zowel in het Engels als in het Nederlands gezocht. In de
literatuursearch is gekeken naar relevante geciteerde publicaties en werden er verschillende zoektermen
gebruikt in verschillende combinaties. Er werd breed gezocht op de discriminatie van biseksualiteit/ seksuele
fluïditeit/ non-binaire personen, het verminderen/ verkleinen van vooroordelen, stereotypen, discriminatie,
stigmatisering en verbeteren van attituden over bi+ personen/ seksuele fluïde personen/ non-binaire
personen. Specifiek werd er nog gekeken naar de acceptatie van bi+ personen in man-vrouw-, man-man- en
vrouw-vrouwrelaties.
Bij het zoeken naar literatuur is een aantal betekeningsvolle aanknopingspunten gebruikt, zoals de
Kennissynthese ‘Internationaal onderzoek naar ervaringen en realiteit van personen die op meerdere
geslachten en/ of genders vallen’ (Maliepaard, 2020). Andere voorbeelden zijn studies die Movisie eerder
bestudeerde, met betrekking tot categoriseren (zie o.a. Park & Judd, 2005) en studies over het veranderen
van ‘perceived variability’ van groepen (diversiteit onderkennen binnen een bepaalde groep) en het
veranderen van stereotypen (Hewstone & Hamberger, 2000).
In eerste instantie is dus kortom in drie richtingen gezocht:
(1) Studies specifiek over het verminderen van discriminatie, vooroordelen en stereotypen ten aan zien van
bi+ mensen/ biseksualiteit.
(2) Studies over het de-categoriseren van mensen, verminderen van stereotypen en diversiteit binnen de
groepen.
(3) Studies rondom seksuele fluïditeit/ en spectrum denken. Als we tijdens het onderzoek andere mogelijke
relevante onderzoeksrichtingen tegenkwamen, maakten we daar ook gebruik van.
In totaal hebben we bijna 200 studies gevonden die relevant bleken voor het beantwoorden van de
onderzoeksvraag. Deze studies gingen niet allemaal over bi+ of over een onderdeel van bi+; we hebben ook
gebruik gemaakt van studies over de discriminatie van andere groepen mensen om de gevonden
mechanismen met betrekking tot de discriminatie van bi+ personen verder uit te diepen.
Obstakels bij het literatuuronderzoek
Bij het zoeken van relevante wetenschappelijke literatuur zijn we gestuit op verschillende obstakels. Eén
daarvan is de onzichtbaarheid en diversiteit van bi+ mensen in bestaand onderzoek. Hoe bi+ personen hun
seksuele oriëntatie identificeren is namelijk sterk afhankelijk van de (sociale) context en kan enorm
verschillen met hoe andere dat doen (Flanders, Lebreton, Robinson, Bian & Caravaca-Morera, 2016). Verder
bleek dat de monoseksuele norm er in sommige onderzoeken toe leidt dat alles wat niet duidelijk
heteroseksueel of homoseksueel is, wordt gezien als ruis in de onderzoeksdata. Bi+ personen worden dan
niet meegenomen in zulk onderzoek (Botswick & Hequembourgh, 2013). Een ander knelpunt is dat het
begrip bi+ nog weinig wordt gebruikt in onderzoek. Onderzoek dat zich specifiek richt op biseksualiteit is in
veel ruimere mate voorhanden. Om die reden is de term biseksualiteit vaak te vinden in de beschrijving van
onderzoeken en de term bi+ veel minder vaak. Als er breder wordt gekeken dan biseksualiteit in een
onderzoek zal dit expliciet benoemd worden in dit rapport.
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Hoewel biseksualiteit kan worden gezien als onderdeel van bi+ zullen we in dit voorliggende onderzoek
biseksualiteit soms specifiek benoemen naast bi+. We sluiten daarmee namelijk aan bij de manier waarop in
de besproken onderzoeken met deze begrippen wordt omgegaan. Hetzelfde geldt ook voor begrippen als
lhb, lhbti en lhbti+: deze zullen op dezelfde manier worden benoemd als de gevonden studie dat doet.
Een ander obstakel in de literatuur is dat in sommige gevonden studies uitsluitend gekeken is naar
heteroseksuele mannen of heteroseksuele vrouwen en niet naar homoseksuele mannen en/of lesbische
vrouwen. Daarnaast is er in verschillende studies enkel aandacht geschonken aan stereotypen en
vooroordelen over alleen biseksuele mannen of alleen over biseksuele vrouwen. Wanneer dit het geval is
wordt dat specifiek benoemd. Hierdoor worden bepaalde resultaten alleen gerapporteerd voor een bepaalde
groep, omdat het niet duidelijk wordt uit het onderzoek of dit voor andere groepen ook geldt.
Operationalisering begrippen uit onderzoeksvragen
Bi+, een definitie
Bi+ is een overkoepelende term voor mensen die verliefd kunnen worden en/of seks kunnen hebben met
meer dan één geslacht of gender. Het is een paraplubegrip voor non-monoseksualiteit, zoals (onder andere)
biseksueel, panseksueel en queer 1. Het begrip bi+ is complex. Iemand hoeft zichzelf namelijk niet als bi+ te
identificeren om een bi+ persoon te zijn (Baams et al., 2021; Maliepaard, 2020). Zo identificeren sommige
mannen die seks hebben met zowel mannen als vrouwen zich als heteroseksuele en identificeren sommige
mensen die onder de definitie van bi+ valt zich als pan of queer. Daarnaast kan iemand zich als bi+
identificeren zonder dat die persoon zichtbaar bi+ is (Flanders et al., 2016). Dat komt, omdat gedrag niet één
op één inwisselbaar is met identiteit (Bauer & Brennan, 2013). Een man die 25 jaar getrouwd is met een
vrouw kan zichzelf identificeren als bi+ ondanks dat zijn gedrag getypeerd kan worden als heteroseksueel.
Bovendien hoeft er geen sprake te zijn van bepaald gedrag om jezelf te identificeren als bi+ (Bi+ Nederland,
2020). Om in dit onderzoek een eenduidige lijn te gebruiken wordt daarom bi+ gedefinieerd op basis van
kennissynthese van Bi+ Nederland (2021). De definitie is als volgt:
‘Bi+ is de overkoepelende term voor alle mensen met een seksuele oriëntatie gericht op meer
dan één gender. Met andere woorden, bi+ mensen vallen op meer dan één gender. Hoe ze
gender opvatten kan verschillend zijn. Sommigen noemen zichzelf bi, pan, queer of fluïde.
Veel mensen benoemen hun bi+ oriëntatie niet.’
Bi+ verschilt van biseksualiteit, omdat biseksualiteit vaak wordt opgevat als de seksuele oriëntatie waarbij
iemand op zowel mannen als vrouwen kan vallen. Bi+ bestrijkt het hele genderspectrum. Wat de
overeenkomst is, is dat het beide non-monoseksuele seksuele oriëntaties zijn (Baams et al., 2021;
Bi+ Nederland, 2020). Uit het onderzoek van Baams et al. (2021) bleek dat er binnen de bi+ groep sprake is
van een grote mate van diversiteit in seksuele identiteiten, zoals (onder andere) biseksueel, panseksueel,
queer of heteroflex. Verder komt uit het onderzoek van Baams et al. (2021) naar voren dat de meerderheid
van de bi+ groep zichzelf identificeert als biseksueel, namelijk 60 procent.
Bi+ mensen kunnen net als iedereen cisgender 2 of transgender zijn, zich identificeren als vrouw, man of
gender non-binair en kunnen aseksueel, a-romantisch of juist seksueel en/of romantisch ingesteld zijn.

1
2

https://biplus.nl/factsheet-2021/
Cisgender is de term voor mensen die zich prettig voelen bij het geslacht dat ze kregen bij geboorte. Het is de tegenhanger van
transgender. De meeste mensen zijn cisgender. Zie: Cisgender | Iedereen is anders
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Discriminatie
De juridische definitie van discriminatie is: ‘Elke vorm van onderscheid, elke uitsluiting, beperking of
voorkeur, die ten doel heeft of ten gevolge kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet
van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of
cultureel terrein of op andere terreinen van het maatschappelijk leven, wordt tenietgedaan of aangetast’.3
Lhbti+ discriminatie definiëren we als volgt: lhbti+ discriminatie gaat over het ongelijk behandelen, negatief
bejegenen en/of het gebruik van geweld tegen lhbti+ personen (mede) vanwege hun lhbti+ zijn. Lhbti+ staat
voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, bi+, transgender- en intersekse personen en ook andere
variaties die niet-heteroseksueel en/of cisgender zijn en/of geslachtskenmerken hebben die niet binnen
gebruikelijke definities van vrouwelijk of mannelijk vallen.
Vooroordelen en stereotypen
Om de discriminatie van bi+ personen te verminderen is het belangrijk om vooroordelen en stereotypen over
bi+ personen tegen te gaan. Vooroordelen en stereotypen zijn voorspellers van discriminerend gedrag
(Amodio & Devine, 2006; Dovidio & Gaertner, 2000; Greenwald, Poehlman, Uhlmann & Banaji, 2009).
Vooroordelen gaan over negatieve gevoelens over een bepaalde groep mensen. Stereotypen zijn
daarentegen meer cognitief. Dit zijn uitvergrote beelden van een bepaalde groep mensen; ze kunnen zowel
positief als negatief zijn (Gordijn & Wigboldus, 2013). Daarnaast kunnen vooroordelen en stereotypen zowel
impliciet als expliciet zijn. Impliciete vooroordelen en stereotypen worden als het ware automatische actief in
je brein (Gawronski & Bodenhausen 2006; Greenwald & Banaji, 1995; Greenwald, McGhee & Schwartz,
1998). Expliciete vooroordelen en stereotypen zijn bewust en weloverwogen (Dovidio, Kawakami &
Gaertner, 2002). Het idee dat er een onderscheid is tussen meer automatisch denken en weloverwogen
denken komt onder andere naar voren in het werk van Nobelprijswinnaar en psycholoog Daniel Kahneman
(2011). Hij maakt een onderscheid in een systeem 1, dat automatisch en snel werkt met weinig gevoel van
inspanning en gevoel van controle, en een systeem 2 dat bewuste aandacht omvat voor de mentale
inspanningen die worden verricht. Systeem 2 wordt vaak gekoppeld aan de subjectieve ervaring van
handelingsvermogen, keuze en concentratie. ‘Bewust’ en ‘onbewust’ spelen in zijn indeling dus een rol, maar
typerend voor de verschillende processen van systeem 2 is dat ze aandacht vereisen en worden
onderbroken als de aandacht wordt verlegd. Systeem 2 vereist concentratie en bij bijvoorbeeld vermoeidheid
functioneert systeem 2 niet goed. Zoals Kahneman (2011) uitlegt en zoals ook beschreven is in het
invloedrijke artikel van Devine uit 1989, gebeurt stereotypering vaak door systeem 1; het is een automatisch
proces waar niet over nagedacht wordt (Felten et al., 2016).

3

http://www.wetboek-online.nl/wet/Sr/90quater.html
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Afbakening en leeswijzer
Dit onderzoek gaat niet over bi+ personen zelf en over hun ervaringen (hiervoor verwijzen we naar
bi+ onderzoek (biplus.nl). Dit onderzoek gaat over heteroseksuele personen, homoseksuele mannen
en lesbische vrouwen en hun houding en gedrag jegens bi+ personen. Centrale vraag is hoe de
discriminatie, vooroordelen en stereotypen die voorkomen onder heteroseksuele personen,
homoseksuele mannen en lesbische vrouwen ten aanzien van bi+ personen verminderd kunnen worden.
Het rapport is als volgt opgebouwd: hoofdstuk 1 schetst welke factoren discriminatie van bi+ personen
door heteroseksuele personen, homoseksuele mannen en lesbische vrouwen versterken (deelvraag 1).
Hoofdstuk 2 gaat in op de vraag welk bewijs er is dat huidige aanpakken om de discriminatie,
vooroordelen en stereotypen ten aanzien van bi+ personen te verminderen ook werken. In hoofdstuk 3
gaan we in op andere aanpakken die mogelijk ook kunnen helpen om de discriminatie van bi+ of
biseksualiteit te verminderen (deelvraag 3). Hoofdstuk 4 bevat een samenvatting, conclusies en
aanbevelingen voor onderzoek (onderzoeksvraag 5). De tips voor de praktijk (onderzoeksvraag 4) zijn
nader uitgewerkt in een aparte ‘Handreiking Effectief werken aan het verminderen van bi+ discriminatie’.
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1

FACTOREN DIE BI+ DISCRIMINATIE
VERSTERKEN

Om te weten hoe discriminatie van bi+ mensen verminderd kan worden, is inzicht nodig in de
factoren achter deze discriminatie. Dit hoofdstuk beschrijft wat we daarover hebben gevonden in de
wetenschappelijke literatuur. Allereerst gaan we in op factoren die van toepassing zijn op
discriminatie door zowel homoseksuele mannen, lesbische vrouwen als heteroseksuele personen.
Vervolgens schetsen we factoren die van toepassing zijn op heteroseksuele personen. Ten slotte
gaan we in op factoren die gelden voor discriminatie van bi+ personen door homoseksuele mannen
en lesbische vrouwen.

1.1

FACTOREN DIE DISCRIMINATIE VAN BI+ PERSONEN DOOR
HOMOSEKSUELE EN HETEROSEKSUELE MENSEN KUNNEN
VERSTERKEN

Bi+ personen kunnen discriminatie ervaren van zowel heteroseksuele- als homoseksuele personen. De
achterliggende factoren zijn bij heteroseksuele- en homoseksuele personen deels verschillend, maar
stemmen deels ook overeen.

1.1.1

Vooroordelen en stereotypen over instabiliteit van bi+

De opvatting dat iemand alleen op het ene of het andere geslacht kan vallen - de monoseksuele norm - kan
ervoor zorgen dat er getwijfeld wordt of iemand werkelijk bi+ is. Bij zowel heteroseksuele vrouwen als
heteroseksuele mannen is dit een grote voorspeller van een negatieve houding ten opzichte van biseksuele
personen (Armstrong & Reissing, 2014). Ook bij homoseksuele mannen, lesbische vrouwen kan dit een
factor zijn. Bovendien het negatieve stereotype beeld leven dat biseksualiteit geen stabiele seksuele
identiteit is. Of dat bi+ zijn iets tijdelijks is (Matsick & Rubin, 2018). Een bi+ persoon kan gezien worden als
iemand die twijfelt tussen heteroseksualiteit en homoseksualiteit.
In sommige kringen heerst daarnaast de opvatting dat bi+ personen hun ware identiteit nog niet hebben
gevonden of dat ze bang zijn om hun seksuele oriëntatie openlijk te uiten. Bijvoorbeeld omdat ze vrezen
daarmee de (sociale) voordelen van heteroseksueel en/of (in mindere mate) homoseksueel zijn te verliezen.
Een voorbeeld van zo een (sociaal) voordeel die bij het zijn van een heteroseksueel of homoseksueel komt
kijken is een bredere sociale acceptatie (Davila et al., 2019; Israel & Mohr, 2004; Roberts, Horne & Hoyt,
2015). De opvatting dat bi+ zijn wijst op een instabiele oriëntatie is een belangrijke voorspeller van een
negatieve houding jegens bi+ mensen. In onderzoek wordt dit gegeven vaak gebruikt om te achterhalen
welke houding mensen hebben ten opzichte van biseksualiteit (Matsuda et al., 2014).

1.1.2

Bedreiging van de ‘hokjes’ heteroseksueel en homoseksueel

‘Biseksualiteit daagt het binaire concept van seksualiteit uit (met heteroseksueel en homoseksueel als
tegengestelde en elkaar uitsluitende identiteiten), en introduceert zo ambiguïteit in de cognitieve verwerking
van seksuele identiteitsinformatie’. Deze hypothese is afkomstig van de onderzoekers Garelick et al. (2017).
Het lijkt inderdaad mogelijk dat biseksualiteit wordt gezien als een bedreiging van de bestaande duidelijk
afgebakende hokjes ‘heteroseksuele’, ‘homoseksuele man’ en ‘lesbische vrouw’. Het is namelijk bekend dat
het voor veel mensen belangrijk is om tot een duidelijk afgebakend hokje te behoren (Branscombe, Ellemers,
Spears, Doosje, 1999). Dit sluit aan bij de ‘social identity theory’ van Tajfel & Turner uit 1986.
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Deze stelt dat sociale identiteit wordt afgeleid van groepslidmaatschap, ofwel de groepen waar iemand toe
behoort. Ook gaat de sociale identiteitstheorie ervan uit dat mensen ernaar streven om een positieve sociale
identiteit te behouden en dat dit het eigen zelfvertrouwen vergroot. Deze positieve identiteit komt voort uit het
vergelijken van de eigen groep met andere vergelijkbare groepen (Brown, 2000). Volgens Turners (1987)
theorie van zelf-categorisatie leidt het categoriseren van jezelf tot het accentueren van overeenkomsten met
de eigen categorie en het accentueren van de verschillen met andere relevante categorieën (Doosje,
Spears, Ellemers, Koomen, 1999; Gaertner, Dovidio, Banker, Houlette, Johnson & McGlynn, 2000; Wenzel,
Mummendey & Waldzus, 2008). Wanneer mensen het gevoel hebben dat hun eigen groep, hun eigen
identiteit, ofwel hun hokje, niet meer duidelijk afgebakend is, kunnen zij overgaan tot discriminerend en
negatief gedrag jegens mensen die zij niet tot hun eigen hokje rekenen. Mensen doen dit om zich op te
onderscheiden van de andere groepen (Branscombe et al., 1999). Heteroseksuele- en homoseksuele
personen kunnen dus dreiging ervaring van bi+ personen, omdat zij het gevoel hebben dat hierdoor de
heteroseksuele, homoseksuele en lesbische identiteit ter discussie wordt gesteld. Bi+ personen tonen
namelijk aan dat er meer dan deze dichotome hokjes zijn als het gaat om seksuele oriëntatie en ze stellen
de monoseksuele norm ter discussie (Maliepaard, 2020; van Lisdonk & Keuzenkamp, 2017). Bi+ daagt deze
norm uit en kan dus als bedreigend worden ervaren door zowel heteroseksuele- als homoseksuele
personen. Dit kan de discriminatie van bi+ mensen versterken.

1.1.3

Stereotiep en negatief beeld over niet-monogaam zijn

Er heerst een stereotiep beeld dat bi+ personen niet monogaam zouden zijn (Maliepaard & Baumgartner,
2020). Voorbeelden van non-monogamie zijn: open relaties, polyamorie, swingen, trio’s en vreemdgaan.
Alleen bij vreemdgaan is geen sprake van instemming van de betrokken partners, bij de andere vormen wel.
Dit idee speelt zowel bij homoseksuele- als heteroseksuele personen (Burke & LaFrance, 2016; Dyar, Lytle,
London, & Levy, 2017). De (onjuiste) rederering achter dit stereotiepe beeld over bi+ mensen is dat zij altijd
behoefte hebben aan seks met een man én een vrouw (samen of in aparte contexten). Het is gebaseerd op
complementair en binair denken. Veel bi+ mensen vallen op meerdere genders of op mensen zonder
specifieke gender, zij denken veelal niet in mannen én vrouwen. In de praktijk is er veel variatie in wat
bi+ mensen willen met betrekken tot monogamie (Baams et al., 2021), net zoals dat heteroseksuele,
homoseksuele en lesbische mensen wel en niet monogaam kunnen zijn.
Specifiek over biseksuele mannen liet onderzoek van Armstrong en Reissing (2014) zien dat heteroseksuele
vrouwen en mannen het idee hebben dat zij meer wisselende seksuele contacten hebben, seksueel
avontuurlijker zijn en minder monogaam dan heteroseksuele mannen. Hiermee gepaard gaat ook het
vooroordeel dat bi+ personen een groot risico hebben op soa’s en hiv (Davila et al., 2019). Het beeld dat
bi+ personen niet monogaam zijn, kan veel negativiteit en spanning in een relatie met zich meebrengen, wat
heteroseksuele- en homoseksuele personen ervan kan weerhouden om een (romantische) relatie aan te
gaan met een bi+ persoon in het geval zij zelf veel waarde hechten aan monogamie (Davila et al., 2019).

1.1.4

Gendernormen

Sommige studies laten een genderverschil zien in hoe biseksuele en bi+ mensen worden ingeschat door
hetero- en homoseksuele mensen. Biseksuele mannen worden eerder als homoseksueel gezien en
biseksuele vrouwen eerder als heteroseksueel dan als biseksueel (Wilson, 2021). Dit komt overeen met een
studie in Nederland waaruit bleek dat meisjes die seksueel contact hebben met andere meisjes door
jongeren vaak worden gezien als heteroseksueel: zelfs als die meisjes zichzelf benoemen als biseksueel
(Felten, Van Hoof & Schuyf, 2010). Dat er een verschil is in hoe wordt gekeken naar biseksuele mannen en
naar biseksuele vrouwen kan voor een deel verklaard worden door de verwachtingen en normen die er
heersen over bepaalde genders. Bi+ mannen worden gezien als personen die niet voldoen aan de
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heteroseksuele norm. Bij vrouwen wordt het zijn van bi+ veelal gezien als iets seksueels en erotisch en
bedoeld ter opwinding van mannen (Cense, Joemmanbaks, van Bergen, Baams, de Graaf, Maliepaard, Bos,
de Wit, Jonas & den Daas, 2021; Felten et al., 2010). Gendernormen, de normen over wat ‘mannelijkheid’ en
‘vrouwelijkheid’ is en de verwachtingen van mannen en vrouwen spelen dus een belangrijke rol in de
vooroordelen over bi+ mensen. Een volledige genderanalyse voor alle genderverschillen voert hier te ver.
We beperken ons hier tot twee onderzoeken uit Nederland.
Uit onderzoek van Cense et al. (2021) blijkt dat bi+ mannen minder als stoer worden gezien. Ze worden
gelinkt aan homoseksuele mannen en krijgen daardoor te maken met de negatieve vooroordelen over
homoseksuele mannen. Biseksuele vrouwen worden juist eerder geseksualiseerd en geërotiseerd. In
dezelfde lijn concludeert Van Lisdonk (2018) dat er in de heteronormatieve samenleving ruimte is voor
seksueel gedrag met andere vrouwen, zolang die wordt voorgesteld als biseksueel of bi-nieuwsgierig, terwijl
die ruimte er niet is voor mannen. Het seksuele gedrag van vrouwen en meisjes wordt namelijk - tot op
zekere hoogte - gezien als verenigbaar met de heteroseksuele ‘mannelijke blik’ (male gaze). Vanwege het
ontbreken van een ‘vrouwelijke blik’ (female gaze) is vergelijkbare ruimte voor seksueel gedrag tussen
mannen in heteroseksuele contexten niet beschikbaar (Lisdonk, 2018). Deze bevinding sluit aan bij eerdere
observaties vanuit feministisch onderzoek dat de ‘mannelijke blik’ dominant is in culturele uitingen zoals film:
vrouwen worden bekeken en mannen zijn degene die kijken (Mulvey, 1989).

1.2

FACTOREN DIE DISCRIMINATIE VAN BI+ PERSONEN DOOR
HETEROSEKSUELE PERSONEN KUNNEN VERSTERKEN

Behalve factoren die discriminatie van bi+ personen door zowel heteroseksuele- als homoseksuele personen
bevorderen, zijn er ook specifieke factoren die discriminatie door heteroseksuele personen bevorderen.
Deze factoren hangen deels samen met de afwijzing door heteroseksuele mensen van homoseksualiteit
(Eliason, 2000; Mulick & Wright, 2002), ofwel met wat genoemd wordt ‘seksuele vooroordelen’ in het
algemeen. Dit is een vertaling van het begrip ‘sexual prejudice’. Sexual prejudice gaat over het geheel van
negatieve opvattingen over een seksuele oriëntatie die anders is dan die van de persoon zelf, of het nou
gaat om homoseksualiteit, biseksualiteit, bi+ en/of heteroseksualiteit. Deze negatieve seksuele attituden
hebben betrekking op (seksueel) gedrag, seksuele oriëntatie en seksuele gemeenschappen waartoe
diegene zelf niet behoort (Herek, 2000). Seksuele vooroordelen die heteroseksuele personen hebben over
niet-heteroseksuele mensen komen (deels) voort uit conservatieve opvattingen over seksualiteit (Mulick &
Wright, 2002) en uit religieuze opvattingen (Eliason, 2000), waarbij de heersende opvatting is dat seksualiteit
(uitsluitend) toebehoort aan één man en één vrouw.
Hieronder worden enkele vormen van angst opgesomd die vooroordelen en stereotypen over bi+ mensen
vergroten bij heteroseksuele mannen en heteroseksuele vrouwen. Daarna zal er dieper worden ingegaan op
factoren specifiek voor heteroseksuele mannen en vrouwen.
•

Angst en onzekerheden over de eigen seksualiteit: sommige, voornamelijk heteroseksuele mannen zijn
angstig dat ze door het zien van niet-heteroseksuele beelden opgewonden kunnen raken en nietheteroseksuele verlangens krijgen: hierdoor kan hun zelfvertrouwen in de eigen seksuele oriëntatie
worden aangetast (Herek & McLemore, 2013).

•

Angst om niet aan de heteroseksuele norm te voldoen, de norm die door heteroseksuele mensen vaak
als culturele standaard wordt gezien (Herek & McLemore, 2013).
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•

Angst bij heteroseksuele personen voor ongewenste avances van biseksuele personen (Worthen,
2012).

•

Angst om zelf niet te voldoen aan de gendernormen die de eigen groep heeft over mannelijkheid en
vrouwelijkheid (Herek & McLemore, 2013).

Het afwijzen van niet-heteroseksuele personen door heteroseksuele personen kan dus een manier zijn om
te kunnen omgaan met eigen angsten: onzekerheid over de seksuele oriëntatie en angst dat men niet
voldoet aan de heersende heteroseksuele- en gendernormen.
Heteroseksuele mannen
Heteroseksuele mannen zien biseksuele vrouwen regelmatig als een lustobject, bijvoorbeeld om een trio
mee te hebben. De omgang met een biseksuele vrouw is meestal ‘casual’. Wanneer de relatie tussen een
heteroseksuele man en een biseksuele vrouw serieuzere vormen begint te krijgen, kan de seksuele
oriëntatie van de vrouw echter als bedreigend worden ervaren. Stereotypen en vooroordelen zoals ontrouw,
onbetrouwbaar en onverzadigde seksuele wensen komen dan bovendrijven en nemen de overhand op
(DeCapua, 2017). Heteroseksuele mannen hebben ook vaak een negatieve attitude ten opzichte van
biseksuele mannen (Eliason, 2000; Dyar et al., 2017). De hierboven besproken angst voor biseksuele
personen lijkt hierin een belangrijke rol te spelen. Daarnaast kan voor heteroseksuele mannen gelden dat ze
met negatieve bejegening van in hun ogen non-conforme mannen hun eigen mannelijkheid bevestigen (Lytle
et al., 2017).
Het hebben van traditionele opvattingen over mannelijkheid leidt bij heteroseksuele mannen sneller tot het
veroordelen van biseksuele mannen dan van biseksuele vrouwen (Poteat & Birkett, 2017). Mogelijk hebben
zij sneller het gevoel dat hun mannelijkheid wordt aangetast als ze biseksuele mannen accepteren dan
wanneer ze biseksuele vrouwen accepteren. Heteroseksuele mannen blijken daarnaast negatiever te zijn
over biseksuele personen naarmate zij banger zijn een verkeerde inschatting te maken van de seksuele
oriëntatie van deze personen. Bij de houding ten opzichte van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen
speelt dat geen rol (Garelick, Filip-Crawford, Varley, Nagoshi, Nagoshi & Evans, 2017). Garelick et al. (2017)
verklaren dit uit het feit dat biseksualiteit lastiger is te conceptualiseren dan homoseksualiteit, zodat de kans
op het maken van een verkeerde inschatting groter wordt. Dat de ‘hokjes’ niet zo duidelijk zijn zou
discriminatie van bi+ personen door heteroseksuele vrouwen, homoseksuele mannen en lesbische vrouwen
in de hand kunnen werken, zoals ook in 1.1.2. is toegelicht.
Een andere factor die discriminatie van biseksuele mannen door heteroseksuele mannen zou kunnen
versterken is dat heteroseksuele mannen kunnen denken dat biseksuele mannen hiv of andere soa’s
overdragen aan vrouwen. De veronderstelling is dan dat biseksuele mannen seks hebben met mannen,
daarbij ziektes oplopen en deze overdragen aan de vrouwen met wie zij zelf - de heteroseksuele mannen een seksuele relatie zouden kunnen hebben. Het vooroordeel hierachter is dat dat biseksuele mensen niet
monogaam zijn (Sarno, Newcomb, Feinstein, & Mustanski, 2020), zoals in 1.1.4 is beschreven.
Heteroseksuele vrouwen
Bij heteroseksuele vrouwen spelen soms andere factoren die discriminatie van bi+ personen in de hand
werken dan bij heteroseksuele mannen. Volgens Armstrong en Reissing (2014) kunnen heteroseksuele
vrouwen bang zijn voor het aangaan van een relatie met een biseksuele man, omdat ze denken dat hun
partner in de toekomst homoseksueel zou kunnen worden en dat zij als vrouw dan niet kunnen voldoen aan
de seksuele behoefte die zij denken dat biseksuele mannen hebben. De angst dat een biseksuele man
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vreemdgaat, is groter wanneer deze man niet eerder een seksuele relatie heeft gehad met een andere man
(Armstrong & Reissing, 2014). Vrouwen kunnen daarnaast het afwijzen van niet-heteroseksuele personen
gebruiken om traditionele en conservatieve waarden met betrekking tot genderrollen en familiestructuren te
bevestigen en versterken (Herek & McLemore, 2013). Zo kunnen ze laten zien dat ze voldoen aan de norm
die gesteld wordt door familie en/of omgeving. Ligt op heteroseksuele mannen vooral druk om te voldoen
aan wat (traditioneel) gezien wordt als ‘mannelijk’, bij vrouwen ligt er meer druk om te voldoen aan de
(traditionele) rol van een vrouw. Over het algemeen gezien hebben heteroseksuele vrouwen een positievere
attitude ten opzichte van biseksuele personen dan heteroseksuele mannen (Poteat & Birkett, 2017). Poteat
en Birkett, (2017) verklaren dit doordat heteroseksuele vrouwen waarschijnlijk andere druk ervaren om aan
traditionele gender rollen te voldoen dan heteroseksuele mannen. Mannen zouden namelijk vanaf hun jeugd
meer druk ervaren om zich heteroseksueel en traditioneel mannelijk te uiten, wat zou kunnen leiden tot een
minachting van niet-heteroseksuele mannen (Poteat & Birkett, 2017).
Al met al zijn er verschillende factoren aan te wijzen die discriminatie van bi+ personen door heteroseksuele
mannen en vrouwen kunnen versterken. Angst voor de aantasting van de eigen mannelijkheid of het niet
voldoen aan de heteroseksuele (conservatieve) norm speelt hierbij meestal een grote rol. Wanneer er sprake
is van een relatie met een biseksuele man en/of vrouw speelt vaak ook de angst mee dat betrokkene niet
monogaam zal zijn.

1.3

FACTOREN DIE DE DISCRIMINATIE VAN BI+ PERSONEN DOOR
HOMOSEKSUELE MANNEN EN LESBISCHE VROUWEN KUNNEN
VERSTERKEN

Niet alleen heteroseksuele mensen, maar ook homoseksuele mannen en lesbische vrouwen kunnen
negatieve opvattingen hebben over bi+ personen (Gonzalez, Flanders, Pulice-Farrow & Bartnik, 2021). De
specifieke factoren die discriminatie van bi+ personen door bij homoseksuele mannen en lesbische vrouwen
versterken, worden in deze paragraaf uiteengezet.
Volgens Matsick en Rubin (2018) is het zeker niet typisch voor biseksuele personen dat er een verandering
kan optreden in hun seksuele identiteit. De onderzoekers stellen echter vast dat dit stigma over biseksuele
personen wel heerst onder een deel van de homoseksuele mannen en lesbische vrouwen. Sommigen onder
hen beschouwen biseksualiteit als ‘een instabiele seksuele oriëntatie’; soms ook worden biseksuele
personen door hen gezien als ‘niet homoseksueel of lesbisch genoeg’. Uit onderzoek van Matsick en Rubin
(2018) blijkt daarnaast dat homoseksuele mannen, biseksuele mannen geregeld beschouwen als ‘geheime
homoseksuele mannen’. Lesbische vrouwen zien biseksuele vrouwen daarentegen vaker als ‘geheime
heteroseksuele vrouwen’. Dit is in lijn met het onderzoek van Van Lisdonk (2018) waaruit blijkt dat jonge
mannen in homoseksuele publieke gelegenheden worden gezien als ‘te gay’, terwijl jonge vrouwen in
lesbische publieke gelegenheden als het ware moeten ‘bewijzen’ dat ze ‘lesbisch genoeg’ zijn. Dit komt ook
naar voren in een studie van Blumstein en Schwarts in Cox, Bimbi en Parsons (2013). Zij wijzen op
onderzoek uit de jaren zeventig waaruit bleek dat sommige lesbische vrouwen een negatieve houding
hadden tegenover biseksuele vrouwen, omdat die zouden heulen met de vijand, namelijk ‘de man’. Dit was
met name de opvatting in radicaalfeministisch lesbische kringen (Hellomons, 2015).
Hoe homoseksuele mannen en lesbische vrouwen biseksualiteit zien, hangt ook af van gender. Uit
onderzoek van Matsick en Rubin (2018) komt opvallend genoeg naar voren dat lesbische vrouwen dachten
dat biseksuele mannen én vrouwen allebei meer vallen op mannen dan op vrouwen. Homoseksuele mannen
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dachten dat ook over biseksuele mannen, maar over biseksuele vrouwen hadden ze het beeld dat zij
evenveel op mannen als vrouwen vallen.
Over lesbische vrouwen is bekend zij biseksuele vrouwen als een bedreiging kunnen zien voor hun
beweging en politieke idealen. Ze kunnen namelijk ervaren dat biseksuele vrouwen het hokje ‘lesbische
vrouw’ bedreigt. Achterliggende idee is dat biseksualiteit bij heteroseksuele mensen het idee voedt dat
vrouwen die op andere vrouwen vallen, ook nog steeds op mannen kunnen vallen. Hierdoor zou er twijfel
kunnen ontstaan over het hokje ‘lesbische vrouw’ (Rust, 1993). Ook in een studie van Van Lisdonk (2018)
wordt dit fenomeen beschreven.

SAMENVATTING HOOFDSTUK 1
Er zijn verschillende factoren die de discriminatie van bi+ personen versterken. Sommige factoren gelden
specifiek voor heteroseksuele mannen en/of heteroseksuele vrouwen. Sommige gelden specifiek voor
homoseksuele mannen en/of lesbische vrouwen. Ten slotte zijn er factoren die gelden voor al deze groepen.
We stelden vast dat in wetenschappelijk onderzoek sommige groepen binnen de categorie bi+ en biseksuele
mensen meer aandacht krijgen dan andere. De meeste onderzoeken gaan over biseksuele mannen en over
hoe heteroseksuele personen aankijken tegen biseksualiteit. Daarom kunnen vaak geen algemeen geldende
conclusies worden getrokken.
Algemene factoren die discriminatie van bi+ personen vergroten
•

De opvatting dat biseksualiteit en bi+ ‘instabiele seksuele’ oriëntaties zouden zijn.

•

Het feit dat biseksualiteit en bi+ niet passen in de heersende monoseksuele opvattingen.

•

Het gevoel van mensen dat hun ‘homoseksuele’, ‘heteroseksuele’ of ‘monoseksuele’ hokje wordt
bedreigd.

•

De opvatting dat bi+ personen niet monogaam zouden zijn en een negatief oordeel hierover.

•

Heersende gendernormen. Het idee dat bi+ mannen niet voldoen aan het beeld van ‘man zijn’, en
eerder passen in het plaatje ‘homoseksueel’. Daarnaast: erotisering van bi+ vrouwen door
heteroseksuele mannen.

Factoren die een rol spelen bij heteroseksuele personen
•

Conservatieve opvattingen, bijvoorbeeld dat seks alleen bedoeld is voor de voortplanting.

•

Angst en persoonlijke onzekerheden over de eigen seksualiteit.

•

Angst om niet te voldoen aan de heteroseksuele norm.

•

Angst om niet te voldoen aan de heersende gendernomen.

Specifiek voor heteroseksuele mannen
•

Het feit dat mannen het gevoel hebben dat het hokje ‘man’ wordt bedreigd.

•

Het feit dat biseksuele vrouwen vaak worden gezien als lustobject in casual seksrelaties terwijl hun
biseksualiteit bij meer serieuze omgangsvormen wordt ervaren als bedreiging

•

De gedachte dat biseksuele mannen hiv en andere soa’s overdragen aan vrouwen met wie zij
potentieel een (seksuele) relatie kunnen hebben.

Specifiek voor heteroseksuele vrouwen
•

Angst dat hun biseksuele man of vriend ‘homoseksueel’ wordt.

•

Angst dat zij niet kunnen voldoen aan de seksuele verlangens van hun biseksuele man of vriend.

•

Angst dat ze niet voldoen aan de traditionele vrouwenrol.
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Factoren die en rol spelen bij homoseksuele personen
•

Het idee dat biseksualiteit een dekmantel is voor ‘de ware’ homoseksuele of lesbische oriëntatie.

Specifiek voor homoseksuele mannen
•

Het idee dat biseksuele mannen eigenlijk ‘geheime homoseksuelen’ zijn.

Specifiek voor lesbische vrouwen
•

Het idee dat biseksuele vrouwen eigenlijk ‘geheime heteroseksuelen’ zijn.
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2

WAT WERKT OM DE DISCRIMINATIE
VAN BI+ MENSEN TE VERMINDEREN?

In dit hoofdstuk beschrijven we de aanpakken waarvoor bewijs bestaat dat ze discriminatie van bi+
mensen kunnen verminderen. Aan de orde komen: contact, ofwel het leren kennen van iemand die
bi+ is, gevolgd door een afgeleide daarvan namelijk imagined contact: je inbeelden dat je iemand
ontmoet die bi+ is. Verder gaan we in op mindfulness als methode om discriminatie van bi+ mensen
tegen te gaan. Ook behandelen we het vergroten van kennis over bi+ personen het stellen van
sociale normen en het bevorderen van inleving en empathie.

2.1

CONTACT

Een van de bekendste manieren om vooroordelen en stereotypen te verminderen is het bevorderen van
contact. De contacttheorie van Allport (1954) gaat ervan uit dat als mensen elkaar leren kennen, zij minder
vooroordelen over elkaar hebben (Paluck & Green, 2009). In een grote meta-analyse met onder andere
experimentele studies bleek dat in 94 procent van de 515 geanalyseerde studies vooroordelen werden
verminderd door het hebben van contact met mensen uit de andere groep.
Contact werkt niet altijd om vooroordelen te verminderen en wederzijds begrip en vertrouwen te vergroten.
Zo blijkt uit verschillende onderzoeken dat het contact niet als ‘negatief’ moet worden ervaren. Negatief
contact tussen verschillende bevolkingsgroepen zorgde voor een versterking van interetnische vijandigheid,
vooroordelen, gevoelens van bedreigd zijn, angst, contactvermijding en identificatie met de eigen etniciteit
(Aberson & Gaffney, 2009; Barlow, Paolini, Pedersen, Hornsey, Radke, Harwood & Sibley, 2012; Corenblum
& Stephan, 2001; Paolini, Harwood & Rubin, 2010; Pettigrew, Christ, Wagner & Stellmacher, 2007; Pettigrew
& Tropp, 2006, 2008; Pettigrew, Tropp, Wagner & Christ, 2011; Plant, 2004; Rohmann, Florack &
Piontkowski, 2006; Stephan, 2014; Tropp, 2003). Het effect van inter group contact is vooral afhankelijk van
de omstandigheden waaronder dat contact plaatsvindt (Shadid, 1998).
Het KIS rapport ‘Waarom contact werkt’ noemt - op basis van de literatuur - de belangrijkste voorwaarden
voor succes: (1) positief contact, want negatief contact werkt averechts, (2) contact dat empathie of
inlevingsvermogen naar elkaar toe bevordert, (3) contact dat angst vermindert (van Wonderen & Felten,
2020). Hoewel er nog meer zaken zijn die het effect van contact kunnen verbeteren (zoals samenwerking)
zijn de drie genoemde voorwaarden cruciaal voor het überhaupt hebben van een positief effect van contact
(van Wonderen & Felten, 2020).
De contacttheorie werkt ook specifiek als het gaat om het thema seksuele oriëntatie: in een meta-analyse
van Bartoş, Berger en Hegarty (2014) van lhbt interventies wordt contact genoemd als methode met effect,
net als in een meta-analyse van Smith, Axelton en Saucier (2009). In deze laatste studie wordt beschreven
dat in experimentele studies een duidelijk effect van contact wordt aangetoond. Echter, in de meta-analyse
van Smith et al. (2009) waren slechts 4 studies (3% van het totaal aantal studies) meegenomen die specifiek
gaan over biseksuele mensen. In de meta-analyse van Bartoş et al. (2014) wordt dit niet duidelijk vermeld.
We hebben daarom nog specifiek gekeken naar studies die zijn gedaan waaruit aanwijzingen komen over of
en wanneer de contacttheorie werkt als het gaat om biseksuele mensen en/of bi+ mensen.
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2.1.1

Waarom werkt contact bij het verminderen van bi+ discriminatie

Er is geen onderzoek gedaan naar de vraag of contact werkt om vooroordelen of stereotypen over bi+
personen te verminderen. Wel is er één experiment bekend waarin werd nagegaan of contact werkt om
vooroordelen en stereotypen over biseksuele mensen tegen te gaan. In deze experimentele studie van
Kwon en Hugelshofer (2012) is gekeken of een contactinterventie op een universiteit effect had op de
houding van heteroseksuele studenten ten opzichte van biseksuele mensen. In deze contactinterventie
deelde een panel van personen hun eigen coming out, ervaringen met betrekking op hun seksuele oriëntatie
met de toehoorders en gingen zij de dialoog met hen aan. In het algemeen had de interventie een positief
effect op de tolerantie ten opzichte van biseksuele personen. Dat gold in het bijzonder voor de mannelijke
toehoorders en de toehoorders met conservatieve opvattingen. Wat de ideale samenstelling van een
dergelijk panel is, en of de aanwezigheid daarin van biseksuele mannen of biseksuele vrouwen voor het
effect verschil uitmaakt, werd niet duidelijk (Kwon & Hugelshofer, 2012).
Naast bovengenoemd experiment zijn er verschillende cross-sectionele studies die laten zien dat contact
werkt bij het verbeteren van de attitude van mensen ten opzichte van biseksuele mensen. Ook in deze
studies is trouwens geen aandacht besteed aan de diversiteit binnen de bi+ groep. Enkele bevindingen uit
genoemde studies zijn de volgende. Het kennen van een biseksueel persoon vergroot de kans dat iemand
met een biseksueel persoon zou daten. Contact kan ook vooroordelen verminderen zoals het idee dat een
biseksuele oriëntatie niet een stabiele oriëntatie is (Feinstein, Dyar, Bhatia, Latack & Davila, 2016). Echter, dit
bleek niet het geval onder heteroseksuele mannen (Feinstein et al., 2016). Een andere cross-sectionele
studie (Lytle et al., 2017) gaf min of meer dezelfde uitkomsten aan. Uit deze studie bleek dat het kennen van
verschillende biseksuele personen zorgde voor een positievere houding ten opzichte van biseksuele
mensen. Hoe meer biseksuele mensen men kent, hoe positiever de houding ten opzichte van deze groep.
Door het hebben van contact met een biseksueel persoon werd de angst over deze groep verminderd. Dat is
belangrijk, want die angst is een belangrijke factor die voor discriminatie kan zorgen (zie hoofdstuk 1). Er is
in deze studie ook gekeken naar het aantal keren dat iemand een biseksueel persoon ontmoet. Het vaker
hebben van contact met een biseksueel persoon blijkt te leiden tot een positievere attitude en vermindert de
angsten die bestaan over biseksuele personen. Een uitzondering geldt voor mannen: bij hen werd geen
verband gevonden tussen het hebben van frequenter contact en een grotere tolerantie jegens biseksueel
personen (Lytle et al., 2017). Het hebben van contact met biseksuele personen is dus niet altijd genoeg om
de tolerantie jegens deze groep te bevorderen.
In de literatuur vonden we ook een aantal gevallen waarin contact niet werkt. Zo keken Cox, Bimbi en
Parsons (2013) naar contact tussen biseksuele mensen en homoseksuele mannen/ lesbische vrouwen. Dit
contact leidde tot een negatievere houding van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen ten opzichte
van betrokkenen. Deze studie hanteerde overigens een bredere opvatting van sociaal contact dan de
studies die wel een positief effect vonden voor contact. Cox et al. (2013) verstonden onder het hebben van
sociaal contact onder andere daten, socializen, vriendschap en seksueel contact. In de studie van Cox et al.
(2013) is dus ook specifiek gekeken naar daten met en seks hebben met biseksuele mensen; mogelijk dat
dit juist vooroordelen over biseksuele mensen triggerde, zoals: niet-monogaam zijn en seksueel losbandig
(zie ook 2.1.2). Zo zien de onderzoekers dat, onder mannen, meer intiem contact binegativiteit kan
verklaren. Een andere reden die Cox et al. (2013) geven voor het ontbreken van effect is dat mensen niet
allemaal dezelfde ideeën hebben over wat biseksualiteit is.
Over het geheel genomen lijkt contact met biseksuele personen de houding ten opzichte van deze groep
positief te binvloeden. Contact heeft over het algemeen een positief effect op zowel de impliciete als
expliciete vooroordelen en stereotypen (Felten et al., 2020). Er zijn wel specifieke voorwaarden waar op
gelet moet worden. Deze beschrijven we hieronder.
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2.1.2

Voorwaarden

We hebben hierboven enkele algemene voorwaarden genoemd waaraan voldaan moet worden om contact
een positief effect te laten hebben: (1) positief contact; negatief contact werkt averechts, (2) contact dat
empathie of inlevingsvermogen over en weer bevordert, (3) contact dat angst vermindert (van Wonderen &
Felten, 2020). Hieronder worden nog enkele andere aspecten besproken die voor het effect van contact van
belang zijn.
•

Angst verminderen. Zoals te zien is in de studie van Lytle et al. (2017) is het verminderen van angst
een voorwaarde voor een positief effect van contact. Dit is in lijn met wat bekend is over contact met
andere gemarginaliseerde groepen, zoals mensen uit etnische minderheidsgroepen (Pettigrew & Tropp,
2008). De angst ten aanzien van biseksuele mannen is met name onder heteroseksuele mannen groot
(Lytle et al., 2017) en hun angst verminderen is dus een belangrijk aandachtspunt bij het inzetten van
contact. Deze angst wordt verminderd door contact, en de frequentie daarvan.

•

Intiem contact. De eerdergenoemde studie van Cox et al. (2013) laat zien dat als homoseksuele
mannen en lesbische vrouwen meer contact hebben met een biseksueel persoon, dit kan zorgen voor
een toename van bi-negativiteit. De unieke voorspellers van contact die zorgen voor dit negatieve effect
zijn voornamelijk intieme vormen van contact, zoals seks en daten. Dit is in lijn met de literatuur zoals
beschreven in hoofdstuk 1 die stelt dat homoseksuele mannen en lesbische vrouwen angst voor en
vooroordelen over biseksuele personen ervaren wanneer het gaat om daten en het hebben van seks.
Wanneer je de vooroordelen en stereotypen over bi+ mensen onder homoseksuele mannen en
lesbische vrouwen wilt verminderen, zijn contactinterventies een goed idee. Belangrijk is echter dat
deze contactinterventies niet gericht zijn op intiem contact. Bij daten en seks, zullen er bij
homoseksuele mannen en lesbische vrouwen specifieke angsten en vooroordelen worden getriggerd.

•

Vriendschap. Uit een studie van Hinrichs en Rosenberg (2002) blijkt dat als iemand bevriend is met
een biseksueel persoon dit helpt om vooroordelen over biseksuele personen te verminderen. Dit is in
lijn met wat in het algemeen bekend is uit de contacttheorie: vriendschap is de vorm van contact die het
beste helpt om vooroordelen te verminderen (Brown & Hewstone, 2006; Pettigrew, et al., 2011; Turner,
Hewstone, Voci, Paolini & Christ, 2007).

2.2

DENKBEELDIG CONTACT (IMAGINED CONTACT)

Imagined contact is een techniek die is afgeleid van de contacttheorie van Allport (1954). De term kan het
beste in het Nederlands worden vertaald als ‘denkbeeldig contact’ (zie o.a. Turner, Crisp & Lambert, 2007).
De methode houdt in dat je je volgens een script gaat voorstellen hoe het is om een ontmoeting te hebben
met iemand uit een andere groep. In een experiment van Turner et al. (2007) is te zien dat wanneer
heteroseksuele mannen zich voorstellen dat zij een positief gesprek hebben met iemand die homoseksueel
is, zij na afloop positiever denken over homoseksuele mensen dan heteroseksuele mannen die zich geen
positief contact hebben voorgesteld. Ook als het gaat om andere groepen, zoals bijvoorbeeld mensen met
een lichamelijke beperking of mensen met een migratieachtergrond, levert denkbeeldig contact positieve
resultaten op, zo tonen diverse studies aan (Keers, Felten & Harnacke, 2021). In 2014 deden Miles en Crisp
een meta-analyse van meer dan zeventig studies. Hieruit blijkt dat denkbeeldig contact over het algemeen
effect heeft op attitudes, emoties, gedragsintenties en gedrag. Het gemeten effect van denkbeeldig contact
werd ook nog na ongeveer een week gemeten (Ioannou, 2019). Een van de verklaringen waarom
denkbeeldig contact werkt, is dat het beeld van de ‘ander’ en het zelfbeeld meer gaan overlappen (Moss‐
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Racusin & Rabasco, 2018). Een andere mogelijke verklaring is dat door je een positief contact voor te
stellen, de gevoelens van angst verminderen, waardoor vooroordelen kunnen afnemen (Turner et al., 2007).
Er worden zowel impliciete als expliciete vooroordelen en stereotypen mee verminderd. Weer een andere
verklaring is dat mensen door denkbeeldig contact het idee krijgen dat zij een persoon zijn die zich positief
gedraagt ten opzichte van mensen die van hen verschillen: mensen gaan zichzelf zien als iemand die zich
vriendelijk gedraagt naar ‘de ander’ en gaan dat dus ook meer doen (Crisp & Husnu, 2011).
Lee en Cunningham (2014) onderzochten de invloed van denkbeeldig contact binnen een sportcontext, in dit
geval gericht op het verminderen van seksuele vooroordelen over homoseksualiteit. De studie werd
uitgevoerd in Zuid-Korea en de Verenigde Staten. Een van de bevindingen was dat mannen over het
algemeen significant meer angst hadden voor homoseksuele mannen en lesbische vrouwen en meer
seksuele vooroordelen hadden dan vrouwen. Wat betreft de bevindingen over effecten van het denkbeeldig
contact: bij de Zuid-Koreaanse groep bleek dat positief te werken: de onderzoekers vonden bij de
experimentele groep een significante lagere angst voor andere groepen en minder seksuele vooroordelen
dan bij de controlegroep. Bij de Amerikaanse experimentele groep was dat echter niet het geval: hier
ervaarde de experimentele groep zelfs meer angst voor andere groepen dan voor de controlegroep.
Denkbeeldig contact werkt dus niet in elke context en elke cultuur. Een mogelijke verklaring die wordt
gegeven is dat Amerikanen meer (in)direct contact hebben met lhb individuen dan Koreanen. Denkbeeldig
contact zou daardoor geen significant effect hebben op de Amerikaanse deelnemers. Dit is in
overeenstemming met Hoffarth en Hodson (2015), die aantonen dat denkbeeldig contact het meeste effect
heeft op mensen die geen tot vrij weinig contact hebben met leden van een andere groep en minder voor
mensen die veelvuldig contact hebben met leden van een andere groep.
Er zijn ook studies onder Amerikaanse studenten die geen effect vinden van denkbeeldig contact. Dat geldt
bijvoorbeeld voor een studie (Dermody, Jones & Cumming, 2013) naar het effect van denkbeeldig contact op
attituden ten aanzien van homoseksuele mannen. Over de effecten van denkbeeldig contact mogen dus al
met al geen al te stellige conclusies worden getrokken. Brown en Paterson (2016) constateren in hun review
bovendien dat denkbeeldig contact niet het effect kan vervangen van daadwerkelijk contact. Het is dus niet
ideaal, maar wel zinvol in die situaties dat echt contact te gevaarlijk of om een andere reden onmogelijk is,
zoals ook beschreven wordt in de KIS publicatie ‘Rainbows & Refugees’ (Felten, 2016).

2.2.1

Waarom werkt denkbeeldig contact voor het verminderen van
bi+ discriminatie?

Er is geen onderzoek bekend naar het effect van denkbeeldig contact op vooroordelen over de brede
doelgroep van bi+ personen. Wel is er onderzoek bekend waarin is getest of denkbeeldig contact
vooroordelen over personen die zich als biseksueel identificeren kan verminderen. In een quasiexperimentele studie (Toews, 2020) onder studenten - inclusief controlegroep - keken onderzoekers of
denkbeeldig contact met een biseksueel persoon vooroordelen en stereotypen kan verminderen. In dit
experiment werd een realistische, herkenbare situatie geschetst van een positief contact dat de deelnemers
ook echt zouden kunnen hebben. Het inbeelden van positief contact met een biseksueel persoon bleek er
inderdaad voor te zorgen dat mensen positiever stonden tegenover biseksuele mensen en dat zij meer het
idee hadden dat biseksuele mensen een stabiele relatie kunnen hebben; bij de controlegroep werd dat
positieve effect niet gevonden. In een andere experimentele studie van Burrell (2015) naar denkbeeldig
contact werden daarentegen geen positieve effecten gevonden. Anders dan in de studie van Toews (2020)
kreeg de onderzoeksgroep veel ruimte om zich het contact met biseksuele mensen zelf voor te stellen. Een
duidelijk script lijkt dus een voorwaarde om positieve effecten te krijgen van het werken met denkbeeldig
contact (Husnu & Crisp, 2010). Een ander verschil tussen de studie van Toews (2020) en het onderzoek van
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Burrell (2015) was dat in eerstgenoemde studie niet duidelijk was welke geslacht de biseksuele persoon had.
In het onderzoek van Burrell (2015) ging het om een man. Dit verklaart mogelijk dat er geen effect was
volgens de onderzoeker, aangezien sommige participanten mogelijk bang waren dat de denkbeeldige
persoon seksuele interesse in hen zou hebben. Ook geeft de onderzoeker aan dat de resultaten van de
studie gelimiteerd zijn door de samenstelling van de onderzoeksgroep. De onderzoeksgroep was vrij klein en
het ging overwegend om vrouwen, en mensen die afkomstig uit een conservatieve en religieuze regio uit de
Verenigde Staten.

2.2.2
•

Voorwaarden voor positief effect van denkbeeldig contact

Realistisch en herkenbaar. Het denkbeeldige contact moet in een realistische herkenbare setting
gebeuren. Als iemand wordt meegenomen in het verbeelden van het contact, moet dit een situatie zijn
die in het echt zou kunnen voorkomen (Toews, 2020).

•

Duidelijk script. Het denkbeeldige contact en hoe dit verloopt moet duidelijk zijn, er moet niet te veel
ruimte zijn om dit zelf in te vullen (Burrell, 2015; Toews, 2020). Een uitgewerkte versie van het
ingebeelde contact (waar denken deelnemers specifiek aan en wanneer en waar vindt de ingebeelde
interactie plaats?) versterkt het effect van ingebeeld contact voor angst, houdingen en intenties ten
opzichte van de gediscrimineerde groep. Dit komt naar voren uit onderzoek van Husnu en Crisp (2010)
en uit de review van Miles en Crisp (2014). Een mogelijke verklaring hierdoor is dat gedragsintenties
worden versterkt wanneer we meer gedetailleerde plannen maken (Miles & Crisp, 2014).

•

Geen gevoelens van angst oproepen. Bij een van de studies bleef het effect uit doordat mannen bang
waren dat de biseksuele man seksuele interesse in hen zou hebben (Burrell, 2015). Dat betekent dat
het script dusdanig in elkaar moet zitten dat de persoon die het denkbeeldige contact ondergaat niet
angstig wordt en ontspannen blijft. Het indenken van een vriendschappelijk contact werkt het best.

•

Niet eerder in contact met een bi+ persoon. Denkbeeldig contact is het meeste effectief als iemand
nog niet eerder in contact is geweest met een bi+ persoon (Hoffarth & Hodson, 2015; Lee &
Cunningham, 2014). Denkbeeldig contact kan dus beschouwd worden als een voorbereiding op echt
contact.

2.3

MINDFULNESS

Een andere methode die vooroordelen en stereotypen kan verminderen is mindfulness (Salvati, Chiorri, &
Baiocco, 2019). Mindfulness kan worden gedefinieerd als een capaciteit om aandacht te hebben voor het
moment, op een niet-oordelende manier. Er wordt geobserveerd, beschreven en met woorden gelabeld wat
men op dat moment ervaart of ziet. Deze ‘staat van zijn’ zorgt ervoor dat stereotypen minder actief worden in
je brein. Er wordt minder geleund op eerder vastgestelde associaties (Lueke & Gibson, 2014), waar vaak
stereotypen in voorkomen. Het heeft dus invloed op de impliciete stereotypen. Mindfulness kan ook angst
verminderen, zo blijkt uit een systematische review van Oyler, Price-Blackshear, Pratscher en Bettencourt
(2021). Ook vonden zij dat mindfulness zorgde voor het verminderen van stress, het bevorderen van
empathische gevoelens en flexibel denken. Vooral het verminderen van angst en het bevorderen van
empathie zijn al langer bekende aanpakken om impliciete en expliciete vooroordelen en stereotypen te
verminderen (Batson & Ahmad, 2009; Stephan, 2014). Oyler et al. (2021) veronderstellen dat mindfulness
waarschijnlijk werkt voor verschillende groepen, zeker als er niet één groep centraal staat in de mindfulnessinterventie. Waarschijnlijk werkt mindfulness goed in combinatie met inleving en empathie (zie paragraaf 2.6)
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en vergroot herhaling het positieve effect. Voor de rest is er nog weinig bekend over het langetermijneffect
van mindfulness op het verminderen van vooroordelen en moet er nog meer onderzoek gedaan worden naar
de precieze voorwaarden. Het gevonden positieve effect is overigens klein, maar wel significant. Inzetten
van mindfulness blijkt dus te werken.
In onderzoek van Lueke en Gibson (2016) werden studenten willekeurig verdeeld over drie groepen. De
deelnemers in een mindfulnessgroep deden een mindfulness-sessie waarin ze moesten focussen en zich
bewust moesten worden van de sensaties van hun lichaam. Alle gedachten die in ze opkwamen moesten ze
accepteren, ze moesten zich er niet tegen verzetten. De controlegroep luisterde tien minuten naar de
beschrijving van een Engels landschap. De ‘attentie-controlegroep’ luisterde ook naar dit audiofragment,
maar moest daarbij de aandacht richten op een specifiek woord. Na het luisteren moesten de deelnemers
een spel spelen waarbij ze in contact kwamen en interactie hadden met leden van een andere groep:
mensen met een andere migratieachtergrond. In dat spel moesten ze bepalen hoeveel geld ze
toevertrouwden aan leden van de andere groep. Deelnemers uit de mindfulnessgroep waren meer ‘mindful’,
waardoor hun automatische associaties minder werden geactiveerd. Hierdoor handelden zij minder vanuit
vooroordelen op grond van afkomst en waren zij vertrouwelijker met deelnemers met een andere afkomst.
Dit onderzoek leert dat mindfulness een effectieve manier kan zijn om discriminatie te verminderen. Het is
daarbij niet nodig om tijdens de mindfulness-sessie expliciete aandacht te besteden aan negatieve
stereotypen.
Er is ook onderzoek gedaan of mindfulness kan helpen om af te rekenen met vooroordelen en traditionele
gendernormen. Zo keken Gervais en Hoffman (2012) of mindfulness kan werken om vooroordelen over
feministen te overwinnen. Uit hun onderzoek blijkt dat mindfulness eraan kan bijdragen dat mannen minder
seksistisch en met warmere gevoelens reageren op feministen. Het lijkt er daarmee op dat mindfulness
vooroordelen van mannen over vrouwen kan helpen verminderen en hen kan motiveren om minder
seksistisch te denken en zich minder seksistisch te gedragen.

2.3.1

Waarom werkt mindfulness voor het verminderen van bi+ discriminatie?

Nu is het belangrijk te achterhalen of mindfulness ook bijdraagt aan het verminderen van vooroordelen over
bi+ mensen. In onderzoek van Salvati et al. (2019) is specifiek gekeken naar vooroordelen over biseksuele
mannen. Eerst werd uitgezocht in hoeverre de heteroseksuele mannen in het onderzoek karaktertrekken
hadden die overeenstemmen met ‘de staat van mindfulness’. Denk aan observeren, beschrijven, bewust
handelen, niet reageren op en niet oordelen over innerlijke ervaringen. Hoe hoger heteroseksuele mannen
scoorden op de mindfulness-karaktertrekken, hoe minder vooroordelen zij hadden over biseksuele en
homoseksuele mannen. Hun algehele houding was meer vrij van oordeel (Salvati et al., 2019). Mogelijk kan
het stimuleren van een mindful attitude die vrij is van oordelen, helpen bij het verminderen van vooroordelen
over biseksuele mensen. Eenzelfde soort onderzoek van Salvati en Chiorri (2021) is ook gedaan onder
vrouwen. Hieruit bleek dat de mindfulness geen effect had op de houding van heteroseksuele vrouwen ten
opzichte van biseksuele vrouwen. De onderzoekers geven als mogelijke verklaring voor het niet gevonden
effect bij vrouwen, maar wel bij mannen, dat heteroseksuele mannen sterkere vooroordelen zouden kunnen
hebben dan heteroseksuele vrouwen. Het effect van mindfulness zou voornamelijk werken als iemand sterke
vooroordelen heeft.

2.3.2

Voorwaarden voor positief effect van mindfulness

Het is lastig om concrete voorwaarden te noemen voor positieve werking van mindfulness tegen
vooroordelen en stereotypen over b+ mensen. Zo is er nog geen overeenstemming over hoelang een
mindfulness-interventie moet worden toegepast en wat er precies onder mindfulness wordt verstaan.
Toch zijn er uit onderzoek een aantal voorlopige voorwaarden te destilleren (Oyler et al., 2021).
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•

Mensen moeten gemotiveerd zijn. Mindfulness werkt minder goed bij mensen die niet sterk
gemotiveerd zijn om met hun vooroordelen af te rekenen (Oyler et al., 2021).

•

Niet te autoritair. Mindfulness werkt minder goed bij mensen die autoritair zijn ingesteld of minder
hechten aan gelijkheid (Oyler et al., 2021). Deze mensen zullen namelijk in het algemeen minder
openstaan voor groepen waar zij niet toe behoren.

•

Angstige persoonlijkheid. Mindfulness werkt mogelijk minder goed bij mensen die een hoge mate van
angst voor ‘andere groepen’ hebben (Oyler et al., 2021 ).

•

Werkt beter bij sterke vooroordelen. Uit onderzoek van Salvati en Chiorri (2021) blijkt dat
mindfulness het beste werkt bij mensen met sterke vooroordelen.

2.4

KENNIS

Een bekende manier om vooroordelen en stereotypen te verminderen is het opdoen van kennis. Als je
bijvoorbeeld meer kennis krijgt over mensen uit andere culturen, ga je hen doorgaans meer respecteren. Dit
vloeit voort uit de sociale-leertheorie (Hjerm, Johansson Sevä & Werner, 2018). Dit mechanisme werkt niet
alleen bij volwassenen, maar ook bij kinderen en jongeren (Brown & Chu, 2012; Hjerm et al., 2018). Zo blijkt
uit een studie van Brown, Ali, Stone en Jewell (2017) dat kinderen die enige kennis hebben over de islam,
minder vooroordelen hebben over moslims en Arabieren dan kinderen die niets over de islam weten (zie ook
Keers et al., 2021). Een relevant inzicht in dit verband is dat als je stereotypen over een bepaalde groep met
kennis wilt verminderen, je deze stereotypen niet expliciet moet benoemen. Stereotypen die expliciet worden
benoemd, worden namelijk actief in het brein van mensen. Het weerleggen van deze stereotypen lukt
daardoor niet meer (Galinsky & Moskowitz, 2007; Gawronski, Deutsch, Mbirkou, Seibt & Strack, 2008).
Kennis delen is overigens niet altijd een effectieve remedie. Zo vinden Felten, Emmen en Keuzenkamp
(2015), in hun onderzoek geen overtuigend bewijs dat het delen van de kennis dat homoseksualiteit
biologisch bepaald is discriminatie van homoseksuele personen helpt verminderen.

2.4.1

Waarom werkt het delen van kennis voor het verminderen van bi+
discriminatie?

Eén van de mogelijkheden om een expliciet negatieve houding ten opzichte van bi+ mensen te veranderen,
lijkt het delen van kennis, specifieker: het delen van feitelijke informatie over deze groep. Het effect van
kennis delen is echter alleen onderzocht in relatie tot biseksuele mensen, er is nooit gekeken naar de
gehele, diverse bi+ groep. In een experimentele studie (Perez-Figueroa, Alhassoon & Wang-Jones, 2013)
werd onderzocht of feitelijke kennis of een biografie van een biseksueel persoon zorgde voor een positievere
houding ten opzichte van biseksualiteit. Opvallend is dat beide soorten informatie wel de vooroordelen over
biseksuele personen hielpen verminderen en zorgden voor een andere houding, maar niet leidden tot een
grotere tolerantie. Met tolerantie wordt bedoeld dat biseksualiteit moreel wordt geaccepteerd. De feitelijke
informatie zorgde ervoor dat vooroordelen minder sterk werden. Het ging daarbij om vooroordelen als:
‘biseksuele mannen zijn bang om zich te binden in een intieme relatie’ of ‘biseksuele vrouwen zijn verward
over hun seksuele identiteit’.
Dat de tolerantie niet toenam kan verklaard worden uit het feit dat tolerantie betrekking heeft op gevoel en
moraal; informatie heeft daar minder vat op. Houding gaat daarentegen over het denken en ervaren;
terreinen die met feitelijke informatie zijn te beïnvloeden. Om die reden vond in de houding van betrokkenen
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wel een verandering plaats. De feitelijke informatie die in genoemde studie gebruikt werd, bevatte
statistische cijfers over aantallen lhb personen, een klein stukje geschiedenis over lhb personen en
informatie over het feit dat er meer is dan monoseksualiteit. Er werd bijvoorbeeld uitleg gegeven over het
verschil tussen genderidentiteit, genderexpressie, sekse en seksuele oriëntatie.
Clarke, Marks en Lykins (2015) bekeken in een experimentele studie of informatie invloed had op de
houding ten opzichte van biseksuele mensen. Zij lieten hun respondenten een fake artikel lezen waarin
stond dat neurologisch was vastgesteld dat biseksualiteit vaker voorkwam bij hun eigen gender. Dus dat
vrouwen neurologisch verklaarbaar vaker biseksueel waren en voor mannen idem dito. Dit had echter geen
effect op hun houding ten opzichte van biseksuele personen. Waarom dit effect niet is gevonden kunnen de
onderzoekers niet echt verklaren; ze vermoeden dat dit samenhangt met de geringe mate van binegativiteit
bij de deelnemers. De mannen uit het onderzoek die hoorden dat biseksualiteit neurologisch vaker
voorkwam bij mannen dan vrouwen gaven wel vaker aan zichzelf aangetrokken te voelen tot hetzelfde
geslacht. Ze identificeerden zichzelf echter niet als bi+, maar als heteroseksueel.
In de eerdergenoemde meta-analyse van Bartoş et al. (2014) werd gekeken naar educatieve interventies om
seksuele lhb vooroordelen te verminderen. De onderzoekers analyseerden in totaal 32 educatieve
interventies. Ze bleken matig effectief te zijn in het verminderen van negatieve seksuele attituden. Wel
hadden de interventies een sterk effect op de kennis over lhb. Verder onderzoek is nodig om te achterhalen
welke kennis een interventie precies moet overbrengen om discriminatie van bi+ mensen tegen te gaan.

2.4.2
•

Voorwaarden voor positief effect van kennis

Delen van feitelijke kennis. Het gaat om kennis zoals feitelijke kennis over wat biseksualiteit inhoudt,
en die gebaseerd is op wetenschappelijke kennis. De kennis moet stereotypen tegenspreken en
begrijpelijk zijn opgeschreven. De kennis werkt onder anderen, omdat er veel mensen zijn die niet
bekend zijn met biseksualiteit. Feitelijke kennis heeft wel effect op de houding van mensen, maar
vergroot hun tolerantie niet (Perez-Figueroa et al., 2013).

•

Inhoud van de kennis. Vaak gaat het om een combinatie van statistische cijfers over aantallen lhb’s,
een klein stukje geschiedenis over lhb en informatie over dat er meer bestaat dan monoseksualiteit. Er
is geen sluitend bewijs gevonden dat het delen van biologische kennis effectief is (Felten et al., 2015).

•

Bestaande stereotypen niet expliciet benoemen. Wanneer heersende stereotypen over een groep
expliciet worden benoemd wordt het lastig deze stereotypen te bestrijden, omdat deze actief zijn
gemaakt in het brein (Galinsky & Moskowitz, 2007; Gawronski et al., 2008)

2.5

SOCIALE NORM

Een sociale norm is de perceptie van mensen van wat typisch of wenselijk is in een bepaalde groep of
situatie. Sociale normen zijn sterk van invloed het gedrag van mensen (Tankard & Paluck, 2016). Het gaat
om (1) wat gedacht wordt dat andere mensen doen (‘descriptive norms’) en (2) wat gedacht wordt dat
andere mensen vinden en goed- of juist afkeuren (‘injunctive norms’) (Cialdini, Kallgren & Reno, 1991). Zoals
beschreven in verschillende onderzoeken van KIS, zoals het dossier ‘Wat werkt bij het verminderen van
discriminatie’ van Felten et al. (2020), is het stellen van een sociale norm een werkzame aanpak om
discriminatie te verminderen. Uit het dossier van Felten et al. (2020) blijkt dat wanneer mensen denken dat
discriminatie volgens de sociale norm niet hoort of niet mag, zij zich in het algemeen minder discriminerend
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proberen te gedragen, bijvoorbeeld jegens mensen met een zwarte huidskleur of homoseksuele personen
(Blanchard, Crandall, Brigham & Vaughn 1994; Crandall, Eshleman & O’Brien, 2002; Monteith, Deneen &
Tooman, 1996). In de review van Bartoş et al. (2014) worden interventies om de sociale norm te beïnvloeden
als effectief beoordeeld voor het tegengaan van vooroordelen op grond van seksuele voorkeur. Ook
discriminatie op grond van genderidentiteit kan door het stellen van een sociale norm verminderd worden. Zo
laat een recente studie zien dat universiteitsstudenten op een campus waar kort geleden genderneutrale
toiletten waren geïnstalleerd, positiever stonden ten opzichte van deze toiletten als zij hadden gelezen dat
de meeste van hun leeftijdsgenoten deze verandering steunden. Ofwel: ‘injunctive norms’ beïnvloedden de
houding van deze cis-studenten ten opzichte van de nieuwe toiletten (Monheim & Ratcliff, 2021). Andersom
werken sociale normen ook. Als er een sociale norm heerst om discriminerende gappen te maken, is de
kans groot dat mensen die volgen, ook al zijn zij tegen discriminatie. Het stellen van sociale normen heeft in
eerste instantie invloed op de expliciete houding van mensen, op de langere termijn kan het ook hun
impliciete houding veranderen (Felten et al., 2020).

2.5.1

Waarom werkt het stellen van een sociale norm bij het tegengaan van
bi+ discriminatie?

Er is nauwelijks onderzoek gedaan naar de invloed van het stellen van sociale normen op het tegengaan
van vooroordelen en stereotypen over bi+ mensen. Alle studies die worden genoemd in de review van
Bartoş et al. (2014) gaan over sociale normen die betrekking hebben op homoseksuele en lesbische
mensen. Er zijn wel onderzoeken gedaan naar GSA’s 4 in relatie tot leerlingen die bi+ zijn. In GSA’s spelen
sociale normen een belangrijke rol.
Gender & Sexuality Alliance, bi+ en sociale normen
Een GSA is een ‘safe place’ voor lhbti+ leerlingen, een plek binnen een school waar zij samen met nietlhbti+ leerlingen samenkomen en activiteiten ondernemen (Vijlbrief & Felten, 2018). Zoals beschreven in
Gender & Sexuality Alliances op scholen, is de verwachting dat het mobiliseren van sociale netwerken zoals gebeurt bij een GSA - bijdraagt aan de sociale norm dat het helemaal oké is als lhbti+ jongeren uit de
kast komen (Heaney & Israel, 2008; Mayberry, 2013). In een artikel van Crosby (2015) worden de GSA’s
genoemd als goed voorbeeld van hoe je kunt zorgen dat ook de meerderheid (in dit geval heteroseksuele
cis-personen) zich uitspreekt tegen discriminatie, ertegen in actie komt en zo sociale normen helpt te
veranderen. Onderzoeken naar het effect van GSA’s wijzen er inderdaad op dat zij succesvol zijn in het
veranderen van sociale normen en het zorgen voor een positiever klimaat voor lhbt leerlingen, waaronder
biseksuele leerlingen. Een meta-analyse van vijftien Noord-Amerikaanse studies met 62.923 respondenten
naar het effect van GSA’s laat zien dat de aanwezigheid van een GSA gepaard gaat met een significant
lager niveau van meldingen over lhbtq discriminatie. Ook leidt de aanwezigheid van GSA’s in scholen tot
minder angst voor onveiligheid en tot minder anti-homoseksuele-opmerkingen. Uitkomsten van deze studies
waren niet afhankelijk van demografische factoren zoals leeftijd en huidskleur (Marx & Kettrey, 2016). Uit
onderzoek (Worthen, 2014) naar de GSA’s in de Verenigde Staten blijkt dat studenten op middelbare
scholen met een GSA een positievere houding hebben ten opzichte van biseksuele personen dan scholen
zonder GSA. Toomey, Diaz en Russel (2011) keken ook naar de invloed die GSA’s hebben op jongeren op
middelbare scholen. De aanwezigheid van GSA’s blijkt een positief effect te hebben op het welzijn en de
zelfwaardering van lhbt jongvolwassenen. In al deze onderzoeken is niet specifiek gekeken naar
bi+ jongeren, maar zijn zij wel meegenomen in de analyse. Het specifieke effect van GSA’s op bi+ jongeren
is nog nauwelijks onderzocht. Het enige onderzoek dat we vonden is van Wang en Feinstein (2020); zij
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keken echter uitsluitend naar bi+ jongens. Uit dit onderzoek blijkt dat bi+ jongens positieve ervaringen
hebben met GSA’s; ze worden ervaren als een plek waar zij zichzelf kunnen zijn en steun krijgen.
Ook in de Nederlandse context blijken GSA’s positief te werken. Zo is de bevinding van het Sociaal en
Cultureel Planbureau (2021) dat lhb leerlingen significant minder worden gepest als er een GSA aanwezig is
op school. Een Nederlandse kwalitatieve studie onder lhbt+ leerlingen en hun ervaring met GSA’s toont
eveneens positieve effecten: de grootste groep bestond uit biseksuele personen en zij ervaarden duidelijk
een meerwaarde van de GSA (Vijlbrief & Felten, 2018). Onduidelijk blijft wel of het starten van een GSA op
scholen oorzaak is van een positief klimaat of juist een gevolg ervan (Baams, Pollitt, Laub & Russell, 2020).
Uit een artikel van Mayberry (2013) blijkt dat het positieve klimaat soms ook het gevolg is. Dit artikel maakt
duidelijk dat er ook GSA’s worden gestart op scholen waar nog geen positief klimaat is en dat de jongeren
zich er gaan inzetten om de heersende normen te veranderen. Het lijkt er dus op dat GSA’s kunnen
bijdragen aan het stellen van een positieve sociale norm met betrekking tot lhbt leerlingen en dat ook
bi+ leerlingen hiervan profiteren.

2.5.2
•

Voorwaarden voor een positief effect van het stellen van een sociale norm

Steun van docenten. Uit onderzoek in Nederland onder lhbt leerlingen die meededen aan een GSA (of
dat eerder hadden gedaan) bleek dat zij de steun van docenten belangrijk vonden: docenten kunnen
een positieve sociale norm uitdragen als het gaat om seksuele en genderdiversiteit (Vijlbrief & Felten,
2018).

•

Actieve rol van heteroseksuele en homoseksuele mensen uit de eigen groep. Omdat sociale
normen gaan over groepsnormen, werkt het stellen van een positieve norm met name als dat gebeurt
door personen die tot de eigen groep worden gerekend. Meningen van onbekenden van buiten de eigen
groep hebben geen invloed (Haslam Oakes, McGarty, Turner, Reynolds & Eggins, 1996; Munger, 2017;
Stangor, Sechrist & Jost, 2001). Om vooroordelen en stereotypen over bi+ mensen te verminderen lijkt
het vooral effectief als de positieve norm: ‘bi+ mensen moeten we niet discrimineren’ wordt gesteld door
heteroseksuele mensen en door andere leden van de LHTI+ gemeenschap. Overigens is hier nog geen
verder onderzoek naar gedaan.

2.6

INLEVEN EN EMPATHIE

Inlevingsvermogen en empathie kunnen worden ontwikkeld en bevorderd door contact aan te gaan met
mensen uit een andere groep. Maar ook los van contact kunnen ze worden getraind, bijvoorbeeld in een
klaslokaal. Je inleven in de situatie van een ander leidt tot empathie voor die ander en voor de groep
waartoe deze persoon behoort (Batson & Ahmad, 2009; Batson, Chang, Orr & Rowland, 2002; Shih, Wang,
Bucher & Stotzer, 2009). Door je in te leven ga je als het ware meevoelen met de ander of hetzelfde voelen
als de ander. Dat noemen we empathie (Batson & Ahmad, 2009). Als je je inleeft in een persoon uit een
gestigmatiseerde groep of empathie voor deze persoon ontwikkelt, kan dat leiden tot minder vooroordelen
over de gehele groep, zo is te lezen in het dossier ‘Wat werkt om discriminatie te verminderen?’ (Felten et
al., 2020). Er zijn verschillende onderzoeken die aantonen dat inleven werkt voor het verminderen van
vooroordelen over mensen die homoseksueel zijn (Batson & Ahmed, 2009; Hodson, Choma & Costello,
2009) en mensen die transgender zijn (Broockman & Kalla, 2016; Tompkins, Shields, Hillman & White,
2015).
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Inleven en empathie werkt, omdat je je in de ander verplaatst en gaat kijken vanuit diens perspectief (Felten
et al., 2020). Zoals beschreven in eerdergenoemd dossier (Felten et al., 2020) is een verklaring van het
effect van inleven dat iemands zelfbeeld gaat overlappen met het beeld van de ander. Het beeld van de
ander en van jezelf komen dichter bij elkaar (Galinsky & Moskowitz, 2000; Galinsky, Ku & Wang, 2005;
Todd, Bodenhausen & Galinsky, 2012; Todd & Galinsky, 2014; Wang, Ku, Tai & Galinsky, 2014;). Inleven
zorgt ervoor dat vooroordelen verminderen, maar ook dat het bestaan van discriminatie van de betreffende
groep niet langer ontkend wordt (Todd, Bodenhausen & Galinsky, 2012).

2.6.1

Waarom werkt het bevorderen van inleven en empathie bij het tegengaan
van bi+ discriminatie?

Er zijn enkele studies gevonden die kijken naar de betekenis van inleven en empathie voor de acceptatie
van biseksuele personen. Een kwalitatieve studie van Geasler, Croteau, Heineman en Edlund (1995) laat
zien dat het luisteren naar ervaringsverhalen van lesbische-, homoseksuele-, maar ook biseksuele sprekers
leidt tot meer empathie bij de heteroseksuele luisteraar. Een cross-sectionele studie (Burke et al., 2017) laat
zien dat hoe meer iemand het vermogen heeft om het perspectief van een ander in te nemen, diens houding
tegenover biseksuele personen positiever is. Mallett, Huntsinger, Sinclair en Swim (2008) stellen vast dat als
heteroseksuele studenten een verhaal lezen dat hen stimuleert om het perspectief van lhb personen in te
nemen, zij meer bereid zijn collectief in actie te komen voor de lhb groep. Ook al is het bewijs niet
supersterk, al met al lijkt onderzoek te wijzen op een positieve werking van inleving en empathie voor het
tegengaan van bi+ discriminatie.

2.6.2

Voorwaarden voor een positief effect van inleven en empathie

In eerder literatuuronderzoek zijn verschillende voorwaarden gevonden (Felten et al., 2015; Felten et al.,
2020).
•

De intentie moet niet te duidelijk zijn. Als het heel duidelijk is dat iemand een verhaal vertelt met als
doel dat mensen zich gaan inleven, doen mensen dat niet.

•

Niet te laag zelfbeeld. Inleving en empathie werkt doordat het zelfbeeld gaat overlappen. Als je zelf
een laagzelf beeld hebt, wordt het beeld over de ander ook niet positiever.

•

Benoem jezelf niet als ‘de uitzondering op de regel’. Dit wordt ook wel subtyping genoemd. Als de
persoon waarin een ander zich moet inleven zichzelf typeert als uitzondering op de groep bi+ personen
dan nemen de vooroordelen over die persoon wel af, maar de vooroordelen over de groep niet.

•

Niet te luchtig en niet te heftig. Mensen moeten zich kunnen verplaatsen in de persoon die iets
onrechtvaardigs is overkomen. Als het verhaal hierover te luchtig is er geen effect. Maar is het te heftig,
dan zullen mensen zich niet willen verplaatsen in situatie van de ander.

•

Identificeren met hoofdpersoon. Het stimuleren van inleving via een verhaal in een boek, film of
theaterstuk werkt alleen goed als mensen zich kunnen identificeren met het hoofdpersonage. (Batson &
Ahmed, 2009; Igartua & Barrios, 2012; Igartua, 2010). Belangrijk is dat het onrechtvaardig voelt wat de
hoofdpersoon overkomt. Het verhaal kan op verschillende manieren verteld worden: live, via film of
bijvoorbeeld in de vorm van theater (Dovidio, et al., 2004; Todd & Gallinksy, 2014). Live heeft meestal
het meeste effect. Wel zit er een nadeel aan live ontmoeten: het kan ervoor zorgen dat iemand minder
in het verhaal opgaat, omdat de toehoorders zich kunnen afvragen hoe er over hen wordt gedacht. Bij
theater en film is die kans kleiner (Vorauer & Sasaki, 2009; 2014). Inleving en empathie kunnen zowel
de impliciete als expliciete vooroordelen en stereotypen helpen tegengaan (Felten et al., 2020).
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SAMENVATTING HOOFDSTUK 2
In dit hoofdstuk zijn zes werkzame mechanismen genoemd die vooroordelen, stereotypen en daarmee
discriminatie van bi+ personen kunnen helpen verminderen. Dat zijn: contact, denkbeeldig contact,
mindfulness, kennis, sociale normen en inleven en empathie. Er zijn relatief weinig onderzoeken gevonden
die specifiek ingaan op het effect ervan voor het tegengaan van discriminatie van bi+ mensen. Onderzoek
dat wij vonden heeft daarnaast voornamelijk betrekking op het terugdringen van discriminatie van biseksuele
mensen en niet van de brede bi+ groep.

Werkzame mechanismen
Contact
Hoe werkt het?

Voorwaarden

Effect

Mensen leren elkaar kennen, bijvoorbeeld door samen iets te doen of doordat er
specifiek contact wordt gefaciliteerd, denk aan een dialoog, voorlichting of les. Hierdoor
vermindert angst voor de ander en worden vooroordelen en stereotypen afgezwakt.
-

Contact is positief.
Het contact bevordert inleving en empathie.
Het contact vermindert angst voor de ander.
Bij homoseksuele mannen en lesbische vrouwen moet het contact niet in eerste
instantie gericht zijn op daten en seks. Bij heteroseksuele mannen moet het contact
met een bi+ man niet seksueel geladen zijn.
- Vriendschap bevordert het contact.
-

Minder vooroordelen en stereotypen, zowel impliciet als expliciet.
Vermindert angst voor de ander.
Meer empathie voor de ander.
Gedrag wordt positief beïnvloed.

Denkbeeldig contact
Hoe werkt het?

Voorwaarden

Effect

Dit lijkt op ‘gewoon’ contact, maar is denkbeeldig. Iemand neemt je bijvoorbeeld mee in
een verhaal waarin je een bi+ persoon ontmoet. Dit werkt hetzelfde als werkelijk contact.
- De situatie waarin het denkbeeldige contact plaatsvindt moet realistisch en
herkenbaar zijn.
- Er moet een duidelijk script zijn dat vertelt hoe het denkbeeldige contact eruitziet en
hoe het plaatsvindt.
- De sfeer moet ontspannen zijn en er moet geen plaats zijn voor angst.
- Het grootste effect wordt bereikt als de persoon nog geen bi+ persoon kent.
-

Minder vooroordelen en stereotypen, zowel impliciet als expliciet.
Verminderde angst voor de ander.
Sterkere empathie voor de ander.
Gedrag wordt positief beïnvloed.
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Mindfulness
Hoe werkt het?

Voorwaarden

Effect

Door aan mindfulness te doen en dit te trainen, komen mensen in een ‘staat van zijn’
waarin vooroordelen en stereotypen minder snel geactiveerd worden. Dit vermindert
angst en vergroot empathie voor de ander. Het effect van mindfulness is klein, maar
deze methode is zeker interessant, omdat hij ook werkt voor andere gestigmatiseerde
groepen.
- Mensen moeten gemotiveerd zijn om iets te doen tegen vooroordelen en stereotypen.
- Werkt minder goed bij autoritaire mensen of mensen die van zichzelf angstiger zijn.
- Werkt beter bij sterke vooroordelen.
-

Minder vooroordelen en stereotypen.
Werkt voornamelijk positief op de impliciete houding.
Vermindert angst voor de ander.
Maakt bewust van vooroordelen en stereotypen.
Bevordert empathie voor de ander.
Heeft kortdurend effect op gedrag.

Kennis
Hoe werkt het?

Voorwaarden

Effect

Door het delen van feitelijke informatie over bi+ mensen, neemt onwetendheid af en
worden bijbehorende stereotypen minder sterk. In tegenstelling tot andere werkzame
mechanismen, heeft het delen van kennis vooral invloed op de expliciete houding van
mensen.
- Deel feitelijke kennis, die wetenschappelijk onderbouwd is.
- Zorg ervoor dat de kennis toegankelijk en begrijpelijk is verwoord.
- Zorg voor een combinatie van feiten: cijfers over aantallen lhb’s, een stukje
geschiedenis, informatie over de diversiteit binnen de lhbti+ gemeenschap, en
informatie over niet- monoseksueel zijn.
- Het delen van biologische kennis heeft geen bewezen effect.
- Helpt bij het bestrijden van stereotypen.
- Heeft effect op de expliciete houding, en niet op gevoelens.
- Helpt bi+ mensen meer zichtbaar te maken.

Sociale normen
Hoe werkt het?

Voorwaarden

Effect

Als je weet, ziet of hoort dat andere mensen met wie je jezelf identificeert discriminatie
tegen bi+ mensen afwijzen, ga je zelf ook minder discrimineren. Het stellen van
duidelijke sociale normen voor inclusie en diversiteit, motiveert mensen om zelf te
voldoen aan de (groeps)normen. Dit heeft in eerste instantie invloed op de expliciete
houding, maar op de lange termijn ook op de impliciete houding. Een Dit gebeurt
bijvoorbeeld veel binnen GSA’s waarin duidelijk wordt dat lhbti+ welkom zijn op scholen
en dat er geen plaats is voor discriminatie.
- Zorg ervoor mensen met status en naar wie geluisterd wordt sociale normen
uitdragen.
In het geval van een GSA is het belangrijk dat docenten achter dat initiatief staan.
- Het gaat om het veranderen van groepsnormen. Zorg daarom dat zowel
heteroseksuele als homoseksuele mensen hier een actieve rol in krijgen. Zij kunnen
de positieve sociale norm stellen voor ‘hun eigen’ groep’.
- Vermindert vooroordelen en stereotypen, zowel impliciet als expliciet.
- Heeft positieve invloed op het directe gedrag.

Movisie • Verminderen van discriminatie tegen bi+ mensen. Wat werkt?

31

Inleving en empathie
Hoe werkt het?

Voorwaarden

Effect

Doordat je het verhaal hoort of ziet van een bi+ persoon die gediscrimineerd wordt of iets
negatief meemaakt vanwege diens bi+ zijn, ga je je met betrokkene meeleven. Je
verplaatst je in die bi+ persoon, waardoor identificatie plaatsvindt. Gevolg is dat
vooroordelen en stereotypen over bi+ persoon minder sterk worden en kunnen
verdwijnen.
- De intentie van de interventie moet er niet dik bovenop liggen.
- De persoon die inleving en empathie wil bewerkstelligen, moet niet een te laag
zelfbeeld hebben.
- Vermijd subtyping, zodat je als uitzondering op de groep bi+ mensen wordt gezien.
Benoem dus dat je tot de bi+ groep behoort.
- Het verhaal moet niet te heftig zijn, maar ook niet te luchtig.
- Vermindert vooroordelen en stereotypen, zowel impliciet als expliciet.
- Vermindert angst voor de ander.
- Heeft invloed op gedrag en houding.
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3

MOGELIJKE AANPAKKEN OM DE
DISCRIMINATIE VAN BI+ PERSONEN TE
VERMINDEREN

Zoals hoofdstuk 2 laat zien is er relatief weinig onderzoek beschikbaar over hoe discriminatie van bi+
mensen effectief kan worden aangepakt. Dat geldt vooral als het gaat om het bestrijden van
discriminatie door homoseksuele mannen en lesbische vrouwen. Er zijn echter, los van studies die in
hoofdstuk 2 aan de orde kwamen, ook meerdere aanpakken te vinden die mogelijk effectief zijn voor
het bestrijden van discriminatie van bi+ mensen. Deels betreft het aanpakken waarvan bekend is dat
ze succesvol zijn bij het tegengaan van discriminatie van andere gemarginaliseerde groepen. Deels
betreft het aanpakken die de specifieke factoren achter discriminatie van bi+ mensen (zoals
beschreven in hoofdstuk 1 kunnen helpen bestrijden. In dit hoofdstuk beschrijven wij zes van zulke
gevonden aanpakken: extended contact, vicarious contact, parasocial contact, flexibel denken,
zelfvertrouwen vergroten en gemeenschappelijk hokjes denken. Bij al deze aanpakken beschrijven
we eerst hoe ze werken en daarna waarom ze mogelijk werken om de discriminatie van bi+ mensen
te bestrijden.

3.1

EXTENDED CONTACT

Als je bevriend bent met een persoon die weer bevriend is met iemand uit een andere groep/iemand die
wordt gezien als ‘anders’, kan dat sociale groepsnormen helpen veranderen (De Tezanos‐Pinto, Bratt &
Brown, 2010). In lijn met deze theorie zouden vooroordelen en stereotypen over bi+ personen aangepakt
kunnen worden. Het zou bijvoorbeeld positief kunnen werken als iemand die niet bi+ is weet dat een andere
persoon uit de eigen groep (positief) contact heeft met iemand die wél bi+ is. Dit zet voor de groep een
positieve sociale norm neer, ten gunste van bi+ mensen. Deze vorm van contact wordt ‘extended contact’
genoemd en is dus gebaseerd op het principe van sociale normen. In het Nederlands te vertalen als
‘uitgebreid contact’. Het contact met anderen wordt als het ware ‘uitgebreid’ door iemand die tot jouw eigen
groep behoort (Lemmer & Wagner, 2015; Turner, Hewstone, Voci, Paolini & Christ, 2007; Wright, Aron,
McLaughlin-Volpe & Ropp, 1997; Zhou, Page-Gould, Aron, Moyer & Hewstone, 2019). Een voorwaarde voor
een positief effect van dit extended contact is dat je wel de persoon kent met wie de persoon uit je eigen
groep contact heeft (Stark, 2020). Er zijn enkele studies die specifiek focussen op het effect van extended
contact op het verminderen van discriminatie van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen, zoals
Mereish en Poteat (2014). Bi+ of biseksualiteit is niet meegenomen in dit onderzoek waarin Mereish en
Poteat (2014) 439 heteroseksuele volwassenen een online vragenlijst lieten invullen. Hun bevinding was dat
extended vriendschappen zorgden voor een afname van seksuele vooroordelen over lesbische vrouwen en
homoseksuele mannen. Belangrijk is op te merken dat een positieve attitude ten opzichte van homoseksuele
mannen en lesbische vrouwen niet direct lijdt tot gedragsverandering. Ook Vezzali, Brambilla, Giovannini en
Paolo Colucci (2016) hebben het effect van extended contact onderzocht. In hun onderzoek lieten zij 639
studenten een vragenlijst invullen. Hun onderzoek liet zien dat zowel direct contact als extended contact met
homoseksuele personen leidt tot positiever gedrag jegens homoseksuele mannen en lesbische vrouwen. Als
er uit het extended contact bleek dat homoseksualiteit moreel geaccepteerd is, werkte dit ten gunste van de
inclusie van homoseksuele personen. Extended contact zorgt er ook voor dat deze norm versterkt wordt
(Vezzali et al., 2016).
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3.1.1

Waarom werkt extended contact mogelijk bij het bestrijden van
bi+discriminatie?

Er zijn geen studies gevonden die het effect van extended contact bewijzen als het gaat om het verminderen
van discriminatie van bi+ personen. Echter, er is voldoende bewijs in de wetenschap te vinden dat extended
contact een effectieve manier is om negatieve attituden te veranderen, ook als het gaat om negatieve
attituden ten opzichte van seksuele minderheden of andere gestigmatiseerde groepen. Het is aannemelijk
dat extended contact ook werkt om vooroordelen over bi+ personen te verminderen, omdat extended contact
gebaseerd is op de werking van sociale normen in groepen (De Tezanos‐Pinto et al., 2010). Zoals
beschreven in paragraaf 2.5 kan het stellen van een positieve sociale norm bijdragen aan het verminderen
van discriminatie van bi+ mensen. Daarnaast is in hoofdstuk 1 naar voren gekomen dat opvattingen over
bi+ personen nauw samenhangen met de normen in onze samenleving over zowel seksualiteit en gender.

3.1.2
•

Voorwaarden om extended contact te laten werken bij het tegengaan van
bi+ discriminatie

Weten met wie het lid van de eigen groep bevriend is. Extended contact werkt, omdat het bijdraagt
aan verandering van groepsnormen (sociale normen). Een vriend is bijvoorbeeld bevriend met iemand
die bi+ is en zet daarmee een positieve sociale norm neer met betrekking tot bi+ personen. Dit werkt
alleen als je weet wie die persoon is met wie degene uit je eigen groep bevriend is en contact heeft
(Stark, 2020).

•

Positieve sociale normen. Er moet een positieve sociale norm worden overgedragen willen de
vooroordelen en stereotypen over bi+ mensen verminderd worden door de inzet van extended contact.
Als mensen denken dat mensen uit de eigen groep bi+ moreel accepteren - dus een positieve sociale
norm bewerkstelligen - werkt extended contact (Vezzali et al., 2016).

3.2

VICARIOUS CONTACT

Vicarious contact lijkt veel op extended contact en parasocial contact (zie paragraaf 3.3) en kan gezien
worden als een vorm van extended contact (Zhou et al., 2019). Bij vicarious contact gaat het erom dat een
persoon ziet dat bekenden die tot de eigen groep kunnen worden gerekend omgaan met iemand van een
andere groep. Voorbeeld: iemand die zichzelf identificeert als heteroseksueel ziet dat iemand die zichzelf
ook identificeert als heteroseksueel omgaat met een persoon die zichzelf als bi+ identificeert. Het zien van
dit contact kan leiden tot een positievere attituden ten opzichte van bi+ mensen. Draait extended contact om
het weten dat iemand contact heeft met een lid van een andere groep, bij vicarious contact gaat het dus over
het daadwerkelijk zien dat dat contact er is (Di Bernardo, Vezzali, Stathi, Cadamuro & Cortesi, 2017). Hier is
bijvoorbeeld sprake van als je op een feest bent en ziet dat een vriend van jou contact heeft met iemand van
een andere groep. Maar ook als je bijvoorbeeld ziet dat social infuencers op sociale media waarmee jij je
identificeert contact heeft met iemand van een andere groep, is er sprake van vicarious contact.
Vicarious contact werkt op een vergelijkbare manier als extended contact en draait om het neerzetten van
een positieve sociale norm. Als je ziet dat een vriend van jou bevriend is met een bi+ persoon, worden
contact en vriendschap met een bi+ persoon sociaal normaal. Vicarious contact helpt dus de houding
tegenover andere groepen te veranderen (Pettigrew et al., 2011). Vicarious contact kan ook vooroordelen
over homoseksuele personen helpen verminderen, blijkt uit een experimentele studie van Li (2019).
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3.2.1

Waarom vicarious contact bi+ discriminatie mogelijk kan helpen tegengaan

Er is geen studie gevonden die specifiek kijkt naar het effect van vicarious contact op discriminatie van
biseksuele en/of bi+ personen. Toch is het mogelijk dat het mechanisme wel werkt, omdat het net als
extended contact gebaseerd is op de werking van sociale normen (Di Bernardo et al., 2017; Pettigrew et al.,
2011). Wie ziet dat een persoon uit de eigen groep discriminatie van mensen uit een andere groep afkeurt,
zal daardoor ook zelf minder snel mensen uit die andere groep discrimineren. Het gaat dus om het stellen
van een sociale norm binnen een groep. Zoals in paragraaf 2.5 beschreven staat weten we dat de sociale
norm werk voor het verminderen van discriminatie jegens bi+ mensen. Dat is reden om te veronderstellen
dat, dat ook het geval kan zijn in een context met de brede en diverse groep bi+ mensen.

3.2.2
•

Voorwaarden om vicarious contact te laten werken bij het tegengaan van
bi+ discriminatie

Verhaal context. Het lijkt uit te maken in wat voor soort verhaal het vicarious contact plaatsvindt. Als
dat een politiek of religieus verhaal is, werkt het minder goed. In een context waar er tolerantie is voor
andere opvattingen lijkt het positieve effect van vicarious contact het grootst te zijn Als dat een politiek
of religieus verhaal is, werkt het minder goed. In een context waar er tolerantie is voor andere
opvattingen lijkt het positieve effect van vicarious contact het grootst te zijn (Li, 2019).

•

Gesteund door iemand met autoriteit. Uit een experimentele studie naar vicarious contact bleek dat
het effect ervan werd versterkt als een bekend iemand met enige autoriteit positief praatte over de
andere groep. In deze studie keek de onderzoeksgroep naar een video over een andere groep waarin
vicarious contact zichtbaar was en waar positief commentaar werd gegeven op de prestaties van de
andere groep. Dit versterkte het effect van het vicarious contact (Gómez & Huici, 2008).

•

Frequente blootstelling. Voor het veranderen van impliciete attituden is frequente blootstelling aan
vicarious contact nodig. Impliciete attituden zijn gevormd door eerdere ervaringen en omgeving en om
deze te veranderen is één keer blootstelling vicarious contact niet voldoende (Li, 2019).

3.3

PARASOCIAL CONTACT

Parasocial contact houdt in dat dat mensen via (massa)media zoals televisie en krant worden
geconfronteerd met mensen uit andere groepen. Ze zien mensen uit andere groepen bijvoorbeeld in een
televisieserie. Er wordt aangenomen dat bij parasocial contact dezelfde werkzame mechanismen spelen als
bij interpersoonlijk contact, het contact dat iemand in het echt heeft met andere mensen. Door dit contact
krijgen mensen vaak nieuwe informatie over andere groepen mensen. Als die informatie haaks staan op de
eigen stereotypen en vooroordelen, ontstaat er een conflict. Om dit interne conflict op te lossen, passen
mensen hun ideeën en ook vooroordelen aan hun persoonlijke ervaringen (Bond, 2020; Schiappa, Gregg &
Hewes, 2005). Parasocial contact kan bijdragen aan het verminderen van negatieve attituden ten aanzien
van een bepaalde groep, maar dan moet dit contact, net als bij direct contact, wel positief zijn (Schiappa et
al., 2005).
Er is geen onderzoek gevonden naar de werking van de parasociale contact theorie als het gaat om
bi+ personen of biseksuele personen. Om toch een beeld te krijgen hoe parasocial contact kan werken voor
bi+ personen hebben we een aantal studies op een rijtje gezet.
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Parasocial contact en transgender personen
Hoffarth en Hodson (2018) onderzochten hoe vaak de respondenten in hun onderzoek tv-series bekeken
waarin transgender personen prominent naar voren kwamen en algemener: hoe vaak zij transgender
personen op tv zagen. De onderzoekers concluderen dat meer mediacontact met transgender personen dus het frequenter zien van transgender personen op tv - lijdt tot meer empathie en tot minder vooroordelen
over deze groep. Hoewel het in deze studie niet gaat over bi+ personen is het aannemelijk dat positief
parasocial contact ook voor deze groep positief kan uitwerken.
Parasocial contact en homoseksualiteit
Schiappa et al. (2006) tonen met onderzoek aan dat mensen die een televisieserie zien waarin twee
homoseksuele mannen de hoofdrol spelen, in dit geval Will & Grace, een positievere attitude hadden ten
opzichte van homoseksuele mannen; dit is mogelijk, omdat de kijkers de homoseksuele karakters als positief
ervaren. De frequentie van het kijken naar de serie bleek van invloed op de attitude: hoe vaker mensen de
serie bekeken, hoe positiever de attitude. Het positieve effect van parasocial contact blijkt in dit onderzoek
overigens alleen te gelden voor mensen die niet direct in contact staan met homoseksuele personen.
Schiappa et al. (2006) konden met deze studie geen causaal verband aantonen. Dat konden zij met een
eerdere studie wel (Schiappa et al., 2005). Daarin deden zij onder andere een experiment met voor- en
nameting. De onderzoeksgroep, studenten, kregen drie afleveringen van de realityserie Queer Eye
voorgeschoteld. In deze serie geeft een team bestaande uit homoseksuele mannen een ‘makeover’ aan
gasten op het gebied van mode en leefstijl. De houding van de studenten tegenover homoseksuele mannen
was na het zien van de serie positiever dan van studenten die de afleveringen niet te zien kregen. Het
experiment toont aan dat indirect contact met homoseksuele mannen, via een televisieserie, ervoor kan
zorgen dat de houding tegenover deze groep minder negatief wordt. Anders dan hun studie uit 2006 toonde
het onderzoek van Schiappa et al. uit 2005 geen significant verschil in effect aan tussen studenten die veel
en studenten die weinig homoseksuele mannen kennen. Naar het effect daarop van parasocial contact is
dus meer onderzoek nodig. Cooley en Burkholder (2011) tonen met hun onderzoek aan dat het zien van de
video Jim in Bold verandering teweeg brengt in de attitude van kijkers ten opzichte van homoseksuele
mannen en lesbische vrouwen. De betreffende video laat jonge homoseksuele mannen en lesbische
vrouwen zien die vertellen over hun leven, hun familie en hun problemen. In dit onderzoek was er ook een
groep die de video te zien kreeg en zelf direct contact had met een homoseksuele man en/of lesbische
vrouw. De resultaten laten geen verschil zien in positieve attitude tussen deze groep en de groep die alleen
de video te zien kreeg. Dit lijkt erop te wijzen dat parasocial contact evenveel effect kan hebben als direct
contact.

3.3.1

Waarom parasocial contact bi+ discriminatie mogelijk kan helpen tegengaan

Parasocial contact blijkt dus een effectief instrument te zijn bij het bevorderen van een positieve attitude ten
opzichte van (seksueel) gemarginaliseerde groepen, zoals transgender en homoseksuele personen. Het is
dus aannemelijk dat interventies die inzetten op een positievere presentatie van bi+ personen in de media
via het mechanisme van parasocial contact bijdragen aan het tegengaan van vooroordelen en stereotypen
en discriminatie van bi+ mensen. Parasocial contact lijkt daardoor een goede manier om voor discriminatie
van bi+ mensen tegen te gaan bij mensen die niet of nauwelijks in contact (kunnen) komen met
bi+ personen.
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Biseksualiteit in de media
Om te onderzoeken welk beeld van biseksualiteit wordt geschetst in de dominante cultuur analyseerden
Yescavage en Alexander (2003) verschillende films. In deze films bleek biseksualiteit niet naar voren te
komen als een op zichzelf staande (seksuele) identiteit, maar als iets wat (voornamelijk) vrouwen
ervaren in hun zoektocht naar meer intieme behoeftes. Als biseksuele personen in de geanalyseerde
films in een stabiele relatie eindigden, werden ze (meestal) uiteindelijk heteroseksueel, homoseksueel
of lesbisch en bleven niet biseksueel. De geanalyseerde films zijn afkomstig uit de jaren negentig, dus
mogelijk is het beeld van biseksualiteit in hedendaagse films veranderd. Uit een onderzoek uit 2016 van
Johnson komt echter naar voren dat biseksualiteit in de media (nog steeds) negatief wordt
gepresenteerd. Vrouwelijke biseksualiteit wordt vaak sterk geseksualiseerd en mannelijke biseksualiteit
genegeerd. Corey (2017) vond dat meer moderne series biseksualiteit eveneens problematisch
weergeven, zoals Lost Girl en Orange is the New Black.
Ook in gedrukte media wordt biseksualiteit negatief voorgesteld of genegeerd. Zo wordt Olympisch
duiker Tom Daley bestempeld als homoseksueel terwijl hij bij het openbaar maken van zijn seksuele
oriëntatie aangeeft dat hij ondanks dat hij met een man aan het daten is zich nog steeds aangetrokken
voelt tot vrouwen (Magrath, Cleland & Anderson, 2017). Biseksualiteit wordt in dit voorbeeld genegeerd.
Gevolgen
Als biseksualiteit negatief in de media komt, kan dit bij biseksuele personen die depressief en angstig
zijn tot grotere mentale problemen leiden. Bi-negativiteit kan daarnaast invloed hebben op de
opvattingen over biseksualiteit van de gehele samenleving. Het verbeteren van de representatie van
biseksualiteit in de media zou daarentegen kunnen bijdragen aan een meer biseksueel vriendelijke
samenleving (Johnson, 2016; Schiappa, Gregg & Hewes, 2006).

3.3.2
•

Voorwaarden om vicarious contact te laten werken bij het tegengaan van
bi+ discriminatie

Positief. Om parasociaal contact te laten werken is positief contact nodig. Dit komt overeen met de
voorwaarde voor een positief effect van contact in het ‘echt’ (Schiappa et al., 2005). Daarnaast moeten
positieve rolmodellen worden ingezet (Yescavage & Alexander, 2003). Negatieve rolmodellen van
bijvoorbeeld transgender personen in de media kunnen de vooroordelen en stereotypen over
transgender personen juist versterken (Hoffarth & Hodson, 2018).

•

Specifiek bi+. Om discriminatie van bi+ mensen via parasocial contact te verminderen, moeten die
media wel specifiek bi+ personen in beeld brengen. Uit studie van Schiappa et al. (2005) blijkt namelijk
dat de seksuele vooroordelen ten opzichte van homoseksuele mannen wel afnemen door het zien van
een tv-serie met een homoseksueel personage, maar dat geen effect heeft op de seksuele
vooroordelen over lesbische vrouwen.

•

Frequentie zien van bi+ personen. Hoe vaker de mensen over wie vooroordelen bestaan positief in
beeld zijn, hoe meer empathie er ontstaat, en hoe beter vooroordelen verminderd kunnen worden
(Hoffarth & Hodson, 2018).
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3.4

FLEXIBEL DENKEN

Flexibel denken is anders nadenken dan normaal: je denkt ‘out of the box’ (Nijstad, De Dreu, Rietzschel &
Baas, 2010). Flexibel denken en daarmee buiten gestandaardiseerde patronen denken kan mogelijk
bijdragen aan het verminderen van discriminatie van bi+ personen. Bij flexibel denken wordt namelijk in
mindere mate een beroep gedaan op automatische stereotypen, zodat deze genegeerd kunnen worden
(Marsh, Ward & Landau, 1999; Ward, 2007). Het negeren van automatische stereotypen kan ervoor zorgen
dat iemand zich minder negatief opstelt tegenover een bepaalde groep. Iemand flexibel laten nadenken kan
onder andere via counterstereotypen. Counterstereotypen zijn beelden die niet overeenkomen met de
heersende stereotypen over een bepaald object of groep (Prati, Crisp & Rubini, 2015). Voorbeeld van
counterstereotypen zijn een vrouwelijke brandweerman en een Moslim ‘hipster’. Als mensen onbewust met
een tegenovergesteld stereotype worden geconfronteerd, activeert dit het flexibele denken, wat kan leiden
tot minder stereotiep denken (Felten et al., 2020). Wanneer deelnemers zich ervan bewust zijn dat het
denken in counterstereotypen ervoor zorgt dat het effect van stereotypen vermindert is de kans echter groot
dat zij deze counterstereotypen gaan beschouwen als uitzondering op de regel. In dat geval is er sprake van
het eerdergenoemde subtyping, zodat vooroordelen over een gehele groep niet kunnen worden verminderd
(Hewstone & Hamberger, 2000; Richards & Hewstone, 2001). Een voordeel van het inzetten van
counterstereotypen is dat het daarbij niet per se hoeft te gaan over de groep waarover je stereotypen wilt
tegengaan (Prati, Vasiljevic, Crisp & Rubini, 2015). Essentie is dat mensen leren gaan afwijken van
automatische denkpatronen. Dat heeft ook effect op ‘systeem 1’: het snelle, onbewuste denken.
Het is ook mogelijk om de stap van counterstereotypen over te slaan en mensen direct out of the box of
creatief te laten nadenken (Sassenberg, Moskowitz, Fetterman & Kessler, 2017). Dit kan bijvoorbeeld door
mensen te laten deelnemen aan kunstzinnige activiteiten. Het gaat er namelijk om dat mensen het
routinematig denken doorbreken (Blair, Ma & Lenton, 2001; Hutter & Crisp, 2005).
Er zijn geen studies gevonden waarin flexibel denken specifiek is getest op stereotypen over bi+ personen.
Maar met de zogeheten Need For Closure (NFC) schaal (Burke et al., 2017) zijn daar wel uitspraken over
mogelijk. Mensen die hoog scoren op deze schaal zijn geneigd om informatie simpel, duidelijk en
afgebakend te structureren. Mensen met een lage mate van NFC hebben juist behoefte aan vrijheid om
zaken met een open blik te benaderen en zoeken naar alternatieve conclusies (Webster & Kruglanski,
1997). De studie van Burke et al. (2016) laat zien dat mensen die meer behoefte hebben aan duidelijk
gestructureerde informatie de tussenliggende sociale categorie ‘biseksueel’ als bedreiging zien: het past niet
in de duidelijk gestructureerde sociale seksuele categorieën heteroseksueel, homoseksueel en lesbisch.
Evenmin past het in de monoseksuele norm dat je uitsluitend op één geslacht of gender zou kunnen vallen.
Een hoge mate van NFC zou kunnen leiden tot een negatievere houding tegenover biseksuele mensen dan
tegenover homoseksuele mannen en lesbische vrouwen (Burke et al., 2017). De invloed van NFC op de
houding en gedrag tegenover bi+ mensen dient verder onderzocht te worden, maar is wel degelijk
interessant. Zo toont onderzoek van Morgenroth, Sendén, Lindqvist, Renström, Ryan en Morton (2021) aan
dat meer behoefte aan NFC gelinkt is aan een sterkere mate van binair denken over gender en sekse. Dit
hangt samen met vooroordelen over niet-binaire personen en gaat gepaard met weerstand tegen taal die
afwijkt van standaard typeringen van gender en sekse. Een experimentele studie (Djikic, Oatley &
Moldoveanu, 2013) laat zien dat NFC kan worden verlaagd als mensen een fictief verhaal lezen. Het lezen
van een essay had dat effect niet. Dat verschil wordt niet veroorzaakt door de artistieke eigenschappen van
het verhaal, maar door het genre. Fictionele verhalen stimuleren de lezer om zich te verplaatsen in andere
personen en gedachten. Zo kan men loskomen van de behoefte aan orde en meer open komen te staan
voor tegenstrijdigheid. Een voordeel van de aanpak met het lezen van fictieve verhalen is dat het geen grote
investeringen vraagt: mensen kunnen het in hun vrijde tijd doen. Bovendien is het een aanpak waarin geen
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sprake is van confrontatie tussen groepen en hoeven mensen niet geïnstrueerd te worden. In een andere
cross-sectionele studie (Ortega-Martín, Portnova, Zurita-Ortega & Ubago-Jiménez, 2021) is gekeken naar de
samenhang tussen creativiteit en de NFC-schaal. Mensen die creatiever waren, bleken lager te scoren op de
NFC-schaal. Dit is in lijn met de inzichten die hierboven zijn beschreven. Het lijkt er daarom op dat het
verminderen van NFC en het vergroten van flexibel denken de vooroordelen en stereotypen over
bi+ mensen kan helpen tegengegaan. Over de langetermijneffecten van genoemde interventies is wel meer
onderzoek nodig.

Sociale normen primen over een groep
Flexibel denken en het toepassen van counterstereotypen zijn vormen van priming. Bij priming wordt
onbewust kennis geactiveerd in het brein (Dijksterhuis, 2006). Priming zorgt ervoor dat er bij iemand een
prikkel binnenkomt die ervoor zorgt dat betrokkene onbewust aan iets anders gaat denken, zodat die
persoon anders kan reageren. Dit gebeurt zonder dat die persoon hier bewust bij stilstaat (Felten &
Broekroelofs, 2019). Bartos et al. (2014) hebben verschillende studies geanalyseerd die kijken of priming
vooroordelen over lhb personen kan verminderen. Een van de conclusies is dat het primen van tolerante
waarden zorgt voor minder vooroordelen.
Een verklaring voor dit effect is dat mensen willen dat de manier waarop ze zichzelf zien (tolerant)
overeenkomt met wat ze vinden. Het werkt ook andersom. Als er conservatieve waarden of religieuze
woorden worden geprimed, zorgt dit voor meer vooroordelen (zie ook Miller, Markman, Wagner & Hunt,
2013).
Het effect van primen kan overigens breder uitpakken dan waar de priming op gericht is. Zo bleek uit
een studie van Reynolds en Turner (2006) dat als er feministische normen werden geactiveerd bij
mensen die zich rekenen tot de feministische beweging, hun impliciete vooroordelen over Aboriginals uit
Australië afnamen. De verklaring hiervoor is dat zij hun feminist-zijn associeerden met een antiautoritaire
en progressieve houding.
Het primen van sociale normen biedt dus kansen om (negatieve) oordelen van mensen te veranderen.
Mogelijk kan dit ook worden toegepast om vooroordelen over lhbti+ gemeenschap tegen te gaan.

3.4.1

Waarom flexibel denken mogelijk werkt tegen discriminatie bi+ mensen

Flexibel denken zorgt ervoor dat mensen out of the box gaan denken (Sassenberg et al., 2015) en minder in
vaste patronen. Hoewel het niet is onderzocht, draagt flexibel denken er daarom mogelijk aan bij dat mensen
minder monoseksueel gaan denken (zie hoofdstuk 1), dus minder in hokjes ‘homoseksueel’, ‘lesbisch’ en
‘heteroseksueel’. Een andere reden waarom flexibel denken zou kunnen bijdragen aan het verminderen van
discriminatie jegens bi+ mensen is dat het de werking van stereotyperingen in het algemeen aanpakt.
Stimuleren van flexibel denken werkt bovendien breder dan alleen voor de gestigmatiseerde groep waarvoor
het wordt ingezet (Prati et al., 2015; Sassenberg et al., 2012).
Burke et al. (2017) vonden dat mensen die een sterke behoefte hebben om informatie simpel, duidelijk en
afgebakend te structureren, meer vooroordelen hebben over biseksuele personen. Het stimuleren van
flexibel en creatief denken kan deze vooroordelen helpen aanpakken (Djikic et al., 2013; Ortega- Martin et
al., 2021). Het is daarom plausibel dat flexibel denken ook stereotypen en vooroordelen over en discriminatie
van bi+ personen kan helpen tegengaan.
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3.4.2
•

Voorwaarden om flexibel denken te laten werken bij het tegengaan van
bi+ discriminatie

Flexibel denken werkt alleen als men zich niet bewust is van de intentie. Als mensen zich ervan
bewust zijn dat counterstereotypen worden ingezet als tegenwicht tegen stereotypen, gaan zij
voorbeelden zien als uitzondering op de regel (Hewstone & Hamberger, 2000; Richards & Hewstone,
2001).

•

Zeg niet: ‘denk niet in stereotypen’. Als tegen mensen wordt gezegd dat ze niet in stereotypen
moeten denken over een bepaalde groep, dan worden bestaande stereotypen over deze groep juist
geactiveerd. Het is beter om met voorbeelden te komen of mensen verhalen te laten lezen die
counterstereotypen bevatten (Galinsky & Moskowitz, 2007).

•

Counterstereotypen inzetten en flexibel denken werkt niet bij mensen die al flexibel denken. Als
mensen al van zichzelf out of the box denken (Damer, Webb & Crisp, 2017, 2019) of in de creatieve
sector actief zijn, is met het inzetten van counterstereotypen of flexibel denken weinig winst te behalen.

3.5

ZELFVERTROUWEN VERGROTEN

Mensen delen elkaar en zichzelf graag in verschillende hokjes of categorieën. Dit heeft onder meer als
functie om te bepalen wie je zelf bent in vergelijking met anderen. Dit wordt ook wel de socialeidentiteitstheorie genoemd (zie paragraaf 1.1.3). Dit proces van jezelf indelen gebeurt min of meer
automatisch (Brewer,1996). Volgens deze theorie bepalen mensen hun eigen sociale identiteit op basis van
de groep waartoe ze zichzelf rekenen. Daarbij willen mensen zo positief mogelijk over zichzelf en hun eigen
groep denken, zodat hun zelfvertrouwen wordt vergroot. Mensen doen dit door zich met andere groepen in
de samenleving te vergelijken (Brown, 2000). Mensen hebben dus anderen nodig om zichzelf te positioneren
en te categoriseren. Volgens Turner’s (1987) theorie van zelf-categorisatie leidt het categoriseren van jezelf
tot het benadrukken van overeenkomsten met de eigen categorie en het benadrukken van de verschillen
met andere relevante groepen mensen (Doosje, Spears, Ellemers & Koomen, 1999; Gaertner, Dovidio,
Banker, Houlette, Johnson & McGlynn, 2000; Wenzel, Mummendey & Waldzus, 2008). Door deze
automatische processen ontstaat er vrijwel automatisch een dichotomie tussen de verschillende groepen. Dit
indelen in categorieën, in verschillende groepen, leidt tot vooroordelen, zelfs als er geen sprake is van
competitie tussen deze groepen (Gaertner et al., 2000). De eigen categorie, identiteit, groep ofwel ‘eigen
hokje’ van mensen kan op vier manieren bedreigd worden (Branscombe et al., 1999), namelijk:
(1) De dreiging dat je wordt ingedeeld in het verkeerde hokje of een hokje dat je niet relevant of prettig vindt;
(2) De dreiging dat je hokje/groepje niet duidelijk te onderscheiden is van andere hokjes;
(3) Bedreiging van de waarden van de eigen groep/het eigen hokje;
(4) Bedreiging van de eigen positie in de eigen groep/het eigen hokje.
Deze vier bedreigingen spelen naar alle waarschijnlijkheid allemaal een rol bij het ontstaan en toenemen van
discriminatie van bi+ personen. Branscombe et al. (1999) wijzen op een hele reeks studies die aantonen dat
een oplossing hiervoor kan zijn dat mensen zelfverzekerder zouden moeten worden over hun eigen hokje en
minder het gevoel moeten hebben dat hun ‘hokje’ bedreigd wordt. Dit zou ertoe moeten leiden dat ze minder
de neiging hebben om zich negatief af te zetten tegen andere ‘hokjes’. Onderzoek van Lyons, Lynch en
Johnson (2020) bevestigen dat dit ook werkt als het gaat om homoseksualiteit. Heteroseksuele personen die
zeker zijn over hun eigen heteroseksuele identiteit voelen zich minder bedreigd als iemand uit de kast komt
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als homoseksueel dan heteroseksuele personen die niet erg zeker zijn over hun eigen heteroseksualiteit.
Het gaat hier om heteroseksuele personen die zichzelf identificeren als heteroseksueel, omdat dat nu
eenmaal de seksuele norm is in de samenleving, maar hun heteroseksuele gevoelens nog niet echt hebben
ontdekt (Lyons et al., 2020). In het algemeen geldt dus dat hoe steviger iemand in zijn hokje heteroseksueel
zit, betrokkene minder dreiging ervaart van iemand die niet tot dat hokje behoort.
Een studie van Rust (1993) laat echter zien dat dit mogelijk niet werkt bij lesbische vrouwen. Dit onderzoek
leerde namelijk dat lesbische vrouwen die aangaven bepaalde heteroseksuele gevoelens te hebben, minder
geneigd waren om denigrerend te denken over biseksuele vrouwen dan lesbische vrouwen met uitsluitend
homoseksuele gevoelens (Rust, 1993). Het vergroten van zelfvertrouwen van het ‘hokje’ lesbische vrouw
werkt dus mogelijk niet.
Het idee dat het vergroten van vertrouwen van heteroseksuele mensen in de eigen groep kan helpen om
negatief gedrag ten opzichte van biseksuele personen te voorkomen, past bij het concept ‘self affirmation’.
Dit houdt in dat mensen de mogelijkheid krijgen om hun eigen waarden en normen te verstevigen voordat ze
een andere groep gaan ontmoeten (Ron, Solomon, Halperin & Saguy, 2017: Kauff, Beneda, Paolini,
Bilewicz, Kotzur, O’Donnell, Stevenson, Wagner & Christ, 2021). Uit experimenteel onderzoek van Stone,
Whitehead, Schmader en Focella (2011) blijkt dat wanneer - met name witte en Latijns-Amerikaanse Amerikanen met sterke vooroordelen over Arabische Amerikanen de gelegenheid krijgen om hun goede
eigenschappen te benoemen (bijvoorbeeld op vragen als: ‘Wanneer was je echt creatief?’ of ‘Vertel eens
hoe jij deze week iemand eerlijk hebt behandeld?’), zij meer bereid zijn om een Arabische Amerikaan te
ontmoeten. De verklaring is dat zij zich door het benoemen van hun goede eigenschappen minder onzeker
voelen om het contact met de andere groep aan te gaan (Ron et al., 2017). Mogelijk werkt dit mechanisme
ook als het gaat om contact met bi+ personen. In dat geval zou het raadzaam kunnen zijn dat - voordat
bijvoorbeeld een schoolklas gaat luisteren naar de ervaringsverhalen van biseksuele personen - zij eerst
stilstaan bij hun eigen goede eigenschappen.

3.5.1

Waarom het vergroten van zelfvertrouwen mogelijk werkt voor het
verminderen van bi+ discriminatie

Deze aanpak zou mogelijk kunnen werken, omdat hij ook werkt bij andere gediscrimineerde groepen. Het
werkende mechanisme is dat onzekerheid en gevoelens van angst erdoor worden verminderd. Zoals we
zagen in hoofdstuk 1 zagen zijn dit factoren die discriminatie van bi+ mensen in de hand werken.

3.5.2
•

Voorwaarden om zelfvertrouwen versterken te laten werken bij het
tegengaan van bi+ discriminatie

Niet stellen dat er geen discriminatie is. Waarschijnlijk is het belangrijk bij het vergroten van
zelfvertrouwen van een groep dat je mensen de betrokkenen niet moet voorspiegelen dat hun eigen
groep minder gediscrimineerd wordt. In een studie van Chong (2017) werd onderzocht of witte
lhb personen positiever zouden gaan denken over transgender personen en zwarte mensen als ze te
horen kregen dat lhbt personen minder gediscrimineerd werden dan zijzelf. Dat bleek niet het geval.

•

Bevestig eigen waarden en niet de mogelijk negatieve sociale normen van de groep.
Uit een reeks experimentele studies (Lehmiller, Law & Tormala, 2010) blijkt dat vooroordelen over
homoseksuele mannen significant sterker zijn bij mensen bij wie het zelfvertrouwen is gekoppeld aan
negatieve opvattingen over homoseksuele mannen en lesbische vrouwen bij vrienden en familie. Dit
betekent dus dat wanneer er positieve eigen waardes worden bevestigd van een persoon, dit geen
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negatieve waardes moeten zijn die te maken hebben met de groep waarover iemand vooroordelen
heeft.
•

Verwar zelfvertrouwen over heteroseksualiteit niet met zelfvertrouwen over gender. Uit onderzoek
van Falomir-Pichastor en Mugny (2009) bleek dat als heteroseksuele mannen veel vertrouwen hebben
in hun eigen mannelijkheid, vooroordelen over homoseksuele personen juist toenamen. Mannen bleken
zich tegen homoseksualiteit te gaan afzetten om zich mannelijker te voelen. Het versterken van het
concept mannelijkheid kan dus averechts werken, en weegt niet op tegen het positieve effect van het
verstevigen van het eigen hokje (Falomir‐Pichastor & Hegarty, 2014).

3.6

EEN GEMEENSCHAPPELIJK GROEP VORMEN

Uit de sociale-identeitstheorie volgt dat vooroordelen en conflicten tussen groepen kunnen worden
aangepakt door te gaan denken vanuit één verbindende groepsidentiteit, in plaats vanuit verschillende
groepen (Gaertner, Dovidio, Anastasio, Bachman & Rust, 1993). Dit wordt ook wel het ‘common ingroup
identity’-model genoemd (Gaertner et al., 1993; Gaertner, Mann, Murrell & Dovidio, 1989). Vooroordelen en
scheidslijnen tussen groepen zouden overwonnen kunnen worden als ze een overstijgende,
gemeenschappelijke noemer weten te vinden. Mensen worden dan op basis van gemeenschappelijke
kenmerken ‘gehercategoriseerd’ in een nieuwe groep. Kang en Bodenhausen (2015) stellen in hun review
dat het identificeren van bredere categorieën - ook bijvoorbeeld de zeer brede categorie ‘mens’, de basis is
om vooroordelen en het denken in verschillende groepen tegen te gaan.
Een verfijning van het ‘common ingroup identity’-model’ is het ‘mutual intergroup differentation model’. Dit
wordt door Horseny en Hogg (2000) beschreven met een verwijzing naar Hewstone uit 1996 en Hewstone
en Brown uit 1986. Deze theorie gaat er vanuit dat contact tussen mensen van verschillende groepen zo
gestructureerd moet zijn dat de groepsidentiteiten zelf niet bedreigd worden. Dit betekent allereerst dat de
verschillende groepen erkend en benoemd moeten worden, evenals de expertise waarover zij beschikken.
Het onderscheid tussen de groepen moet dus niet in het geding komen. In verschillende studies is bewijs
voor de geldigheid van deze benadering gevonden (Branscombe & Wann, 1994). Een theorie die hier sterk
op lijkt, is het ‘dual identity model’: door de eigen groep te blijven onderscheiden, maar tegelijk een grotere,
meer overstijgende groep te benoemen, kunnen vooroordelen over andere groepen minder sterk worden
(Crisp, Stone & Hall, 2006) en de verhoudingen verbeteren (Scheepers, Saguy, Dovidio & Gaertner, 2014).

3.6.1

Waarom het vormen van een gemeenschappelijke groep mogelijk werkt voor
het tegengaan van bi+ discriminatie

Volgens de theorie van het ‘common group identity model’ leidt het denken vanuit één verbindende
groepsidentiteit tot minder discriminatie en vooroordelen. Zo’n verbindende identiteit zou voor de brede lhbti+
groep kunnen betekenen dat discriminatie van bi+ personen door de andere leden van de lhbti+
gemeenschappen vermindert.
Het is nog onduidelijk of dit zo werkt. Wel is bekend dat bi+ personen zich onderdeel kunnen voelen van de
gemeenschappelijke groep van lhbti+ personen; dat wijst erop dat er een gezamenlijke verbindende
groepsidentiteit kan ontstaan (Hinton, de la Piedad Garcia, Kaufmann, Koc & Anderson, 2021). Of dit ook
gebeurt, hangt af van hoe zo’n lhbti+ groepsidentiteit vorm krijgt. Is ze sterk monoseksueel van karakter en
erg identiteitsgericht, dan zal dit voor bi+ personen waarschijnlijk niet werken. Een gemeenschappelijke
groepsidentiteit zal bovendien alleen discriminatie binnen de lhbti+ gemeenschappen helpen verminderen en
niet de discriminatie binnen de samenleving als geheel.
Op dit moment weten we uit onderzoek dat biseksuele mensen zich minder verbonden voelen met
lhbti+ gemeenschappen, ook als biseksualiteit wordt opgenomen in naam en/of missie van de organisatie of
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gemeenschappen. Dat laatste is immers geen garantie dat biseksuele mensen ook ondersteuning krijgen en
hun biseksuele normen (lees: niet-monoseksuele norm) worden erkend.
Bi+ personen zullen waarschijnlijk alleen aansluiten bij deze gemeenschap, als de voordelen ervan opwegen
tegen de bestaande marginalisering en afwijzing door diezelfde gemeenschap (Balsam & Mohr, 2007).
Ander onderzoek leert dat in GSA’s, meestal wel een gezamenlijke lhbti+ groepsidentiteit heerst, en dat
bi+ personen zich daar zeker thuis kunnen voelen (Vijlbrief & Felten, 2018; Wang & Feinstein, 2020). De
bredere identiteit en werking van GSA’s komt ook tot uiting in het feit dat ook heteroseksuele jongeren zich
erbij kunnen aansluiten, bijvoorbeeld om te leren over lhbt kwesties en om ondersteuning te bieden aan
lhbt jongeren (Heck, Flentjes & Cochran, 2013). Volgens Toomey en Russel (2011) is er overigens een
positief verband tussen lid zijn van een GSA op een school en verbondenheid met de school als geheel.

3.6.2
•

Voorwaarden om het vormen van een gemeenschappelijke te laten werken
voor het tegengaan van bi+ discriminatie

Behoud de groep en hercategoriseer. Erken het bestaan en de waarde van verschillende groepen
binnen de overstijgende groep, dit voorkomt dat de groepen zich bedreigd voelen (Horseny & Hogg,
2000). Het is belangrijk om te werken aan een hercategorisering, waarbij de verschillende groepen
blijven bestaan en er daarnaast een overstijgende groepsidentiteit wordt gevormd (Scroggins, Mackie,
Allen & Sherman, 2016).

•

Spreek de monoseksuele norm tegen. Een reden waarom bi+ mensen zich niet altijd thuis voelen
binnen de lhbti+ gemeenschap is dat daar vaak een sterk monoseksuele norm heerst (Balsam & Mohr,
2007). Wanneer deze norm duidelijk wordt tegengesproken, is de kans groter dat bi+ personen zich
thuis gaan voelen en dat er een gemeenschappelijke groep ontstaat.

3.7

MEER DIVERSITEIT LATEN ZIEN BINNEN HOKJES

Zowel paragraaf 3.5 als paragraaf 3.6 laat zien dat mensen in meer of mindere mate waarde hechten aan
hun eigen ‘hokje’. Vasthouden aan bestaande hokjes kan echter een negatieve invloed hebben op iemands
attitude ten opzichte van een andere groep (Norton & Herek, 2013). Verschillende studies, zoals Gaertner et
al. (2000), laten zien dat vooroordelen daardoor in stand blijven en versterkt worden. Het leidt dus tot meer
discriminatie van ‘de ander’.
Het is mogelijk om hokjes een minder grote rol te laten spelen, door de diversiteit binnen een hokje zichtbaar
te maken. Zo is uit onderzoek bekend dat het binaire denken over ‘man’ en ‘vrouw’ kan worden doorbroken,
door te laten zien dat de categorie ‘vrouw’ een zeer brede, diverse groep omvat, net als het hokje ‘man’. Uit
een experiment bleek dat te kunnen leiden tot vervaging van de grenzen van hokjes (Lambert, 1995).
Hewstone en Hamberger (1999) bevestigen dit in hun studie.
Het laten zien van diversiteit binnen een groep blijkt te kunnen leiden tot minder vooroordelen (Dasgupta,
Banaji & Abelson, 1999; Er‐rafiy & Brauer, 2013). In een Frans onderzoek werd een poster getoond van
Arabische Fransen die allemaal erg van elkaar verschilden. Het motto op de poster luidde: ‘Wat we gemeen
hebben? Dat we anders zijn’. Bij de groep die de poster te zien kreeg, bleken de vooroordelen over
Arabische Fransen af te nemen, anders dan bij de controlegroep, die de poster niet te zien kreeg. De reden
dat de vooroordelen afnamen, was dat de poster de diversiteit binnen de groep Arabische Fransen zichtbaar
maakte (Er‐rafiy & Brauer, 2013).
Het werkende mechanisme is dat mensen door het zien van grote diversiteit binnen een groep onzekerder
worden over hun oordeel en minder makkelijk gaan oordelen. Immers, als de verschillen tussen mensen van
een groep groot zijn, is het moeilijker om typische kenmerken of typisch gedrag te identificeren. Stereotypen
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zijn dan minder makkelijk te vormen (Lambert, Barton, Lichel & Wells, 1998). Uit experimenteel onderzoek
blijkt dat het beschreven mechanisme een langetermijneffect heeft (Ryan, Judd & Park,1996).

3.7.1

Waarom het tonen van diversiteit ‘binnen hokjes’ mogelijk werkt voor het
verminderen van bi+ discriminatie

Hierboven is beschreven dat het tonen van diversiteit binnen een groep ervoor kan zorgen dat vooroordelen
over die groep verminderen De diversiteit maakt duidelijk dat stereotypen en vooroordelen niet kloppen. Ook
voor het verminderen van bi+ discriminatie is deze aanpak mogelijk interessant werken. De bi+ groep is bij
uitstek zeer divers en over het algemeen niet erg zichtbaar. (Baams et al., 2021; Cense et al., 2021
Maliepaard, 2020). Oorzaak van de onzichtbaarheid van bi+ mensen is deels dat zij zichzelf niet kenbaar
maken, maar deels ook omdat zij niet gezien of erkend worden als bi+ (Cense et al., 2021; Davila et al.,
2019).

3.7.2
•

Voorwaarden om het tonen van diversiteit ‘binnen hokjes’ te laten werken
voor het verminderen van bi+ discriminatie

Houd rekening met wie je te maken hebt. In hoeverre diversiteit binnen een groep wordt herkend
hangt ook af van of jezelf tot die groep behoort. Binnen de eigen groep is het makkelijker diversiteit te
herkennen, dan binnen een groep waar je niet toe behoort (Judd, Ryan en Park; 1991; Lambert, 1995;
Park & Judd, 1990).

•

Iemand moet enigszins voldoen aan een stereotype. Om stereotypen en vooroordelen over een hele
groep te verminderen, is het belangrijk dat duidelijk wordt dat iemand tot die groep behoort. Als iemand
totaal afwijkt en niet benoemt tot die groep te behoren, zal dit niet iets doen met het beeld over de
gestereotypeerde groep. Mensen moeten je dus nog wel kunnen relateren aan de groep waarover zij
vooroordelen hebben (Felten et al., 2015; Hewstone et al., 1994; Kunda & Oleson, 1997).

SAMENVATTING HOOFDSTUK 3
In dit hoofdstuk zijn zes mechanismen beschreven die mogelijk kunnen werken om de discriminatie van
bi+ personen te verminderen. Mogelijk, want er is geen sluitend wetenschappelijk bewijs waarmee dat kan
worden onderbouwd. Er is echter wel bewijs gevonden dat de mechanismen werken om een positievere
attitude te bewerkstelligen ten opzichte van andere gemarginaliseerde groepen. De volgende mechanismen
zijn in dit hoofdstuk besproken: extended contact, vicarious contact, parasocial contact, flexibel denken,
zelfvertrouwen vergroten en een gemeenschappelijke groep vormen.

Werkzame mechanismen
Extended contact: sociale norm
Hoe werkt het?

Omdat je bevriend bent met een persoon van wie je weet dat die bevriend is met iemand
die zichzelf als bi+ identificeert kunnen er positieve sociale groepsnormen over die groep
ontstaan. Hierdoor worden mensen gemotiveerd om aan deze sociale norm te voldoen.

Voorwaarden

- Je moet weten met wie de persoon uit je eigen groep bevriend is.
- Er moet een positieve sociale norm worden overgedragen.

Effect

- Verminderde expliciete vooroordelen en stereotypen. Op de langere termijn heeft dit
ook invloed op de impliciete houding.
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Vicarious contact: sociale norm
Hoe werkt het?

Voorwaarden

Effect

Door het zien dat iemand uit je eigen groep contact heeft met iemand uit de bi+ groep
wordt er een positieve sociale norm over de bi+ groep neergezet. Hierdoor worden
mensen gemotiveerd om aan deze sociale norm te voldoen.
- Wanneer het contact wordt gezien in een tolerante context is het effect het grootst.
- Het effect wordt versterkt wanneer het gaat om iemand uit de eigen groep die
autoriteit heeft.
- Hoe frequenter de blootstelling aan dit contact, hoe sterker het effect.
- Vermindert expliciete vooroordelen en stereotypen. Op de langere termijn heeft dit
ook invloed op de impliciete houding.

Parasocial contact: empathie en inleving
Hoe werkt het?

Voorwaarden

Effect

Door het zien in de media van een bi+ persoon die gediscrimineerd wordt of iets
negatiefs meemaakt vanwege het bi+ zijn, kan iemand gaan meeleven met deze bi+
persoon. Dit kan ervoor zorgen dat iemand zich in deze persoon gaat verplaatsten, wat
kan zorgen voor empathie. Deze empathie kan ertoe leiden dat bestaande vooroordelen
en stereotypen verminderen
- Het contact met de bi+ mensen die worden getoond moet positief zijn contact.
Momenteel worden bi+ mensen in de media veelal negatief neergezet.
- Het contact moet specifiek gaan over de doelgroep van in bi+ personen.
- Hoe meer blootstelling aan dit contact hoe beter bestaande vooroordelen en
stereotypen kunnen worden verminderd.
- Vermindert impliciete en expliciete vooroordelen en stereotypen.
- Bevordert empathie en vermindert angst.

Flexibel denken
Hoe werkt het?

Voorwaarden

Effect

Door flexibel te denken kunnen bestaande automatische gedachtegangen die iemand
heeft over een bi+ persoon worden onderdrukt waardoor stereotypen niet in werking
treden.
- Iemand moet zich niet bewust zijn van de intentie.
- Er moet niet expliciet gezegd worden ‘denk niet in stereotypen’.
- Het werkt alleen bij mensen die nog niet/ in mindere mate flexibel denken.
- Vermindert impliciete vooroordelen en stereotypen.

Zelfvertrouwen vergroten
Hoe werkt het?

Voorwaarden

Effect

Door meer zelfvertrouwen te krijgen in het eigen hokje voelt iemand zich minder snel
bedreigd door personen uit het bi+ hokje. Hierdoor kunnen vooroordelen en stereotypen
over het bi+ hokje afnemen.
- Er moet niet gesteld worden dat er geen discriminatie van het hokje plaatsvindt.
- Benadruk positieve aspecten van het eigen hokje die niets te maken hebben met de
groep waarover iemand vooroordelen heeft.
- Het versterken van het hokje ‘mannelijkheid’ kan averechts werken. Heteroseksuele
mannen die zich mannelijker gaan voelen, doen dit door zich juist af te zetten tegen
over homoseksuele mannen waardoor vooroordelen juist toenemen. Het hokje
‘heteroseksualiteit’ kan wel verstevigd worden.
- Vermindert angst.
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Een gemeenschappelijke groep vormen
Hoe werkt het?

Voorwaarden

Effect

Vooroordelen en stereotypen over en tussen groepen kunnen verminderd worden als er
een overstijgende groep wordt gecreëerd. Er wordt dan gedacht vanuit een verbindende
groepsidentiteit in plaatst vanuit verschillende groepsidentiteiten.
- Het creëren van een nieuwe gezamenlijke groep moet er niet voor zorgen dat de
originele groep wordt genegeerd.
- Draag de niet-monoseksuele uit. Daardoor zullen bi+ personen zich meer thuis voelen
binnen een groep.
- Vermindert angst
- Vermindert impliciete en expliciete vooroordelen en stereotypen.

Meer diversiteit laten zien binnen hokjes
Hoe werkt het?

Voorwaarden

Effect

Door verschillende mensen te laten zien die binnen het bi+ hokje horen, worden de
grenzen van het hokje vervaagd/ opgerekt. Daarnaast zorgt het ervoor dat vooroordelen
afnemen. Dit komt doordat mensen onzeker worden over hun beeld en ontdekken dat
hun oordeel over een groep niet klopt.
- Mensen die tot de groep zelf horen, zien sneller meer diversiteit.
- Iemand moet enigszins voldoen aan een stereotiep om effect te hebben op het
’hokje’.
- Vermindert vooroordelen en stereotypen.
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4

SAMENVATTING EN CONCLUSIE

In Nederland wordt al van alles gedaan om de discriminatie op grond van seksuele- en
genderdiversiteit tegen te gaan. De ruim één miljoen Nederlanders met bi+ gevoelens worden hierin
nog te weinig meegenomen. Waarom discriminatie van bij bi+ mensen anders werkt dan bijvoorbeeld
discriminatie van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen, heeft te maken met de
monoseksuele norm. Dit is de overtuiging dat seksuele oriëntatie binair is (gericht op mannen óf op
vrouwen) en dat ervaringen, relaties en gedragingen die daarbuiten vallen niet volwaardig zouden
zijn. Hierdoor worden mensen die bi+ zijn vaak gezien als homoseksueel of heteroseksueel.
Daarnaast krijgen bi+ mensen te maken met discriminatie door heteroseksuele mensen én door
homoseksuele mensen. Bi+ negativiteit die voorkomt uit vooroordelen en stereotypen, het ervaren
van discriminatie, en het missen van steun uit de homoseksuele gemeenschap kunnen verschillende
negatieve gevolgen hebben voor bi+ mensen. Het gaat bijvoorbeeld om minderheidsstress,
eenzaamheid en fysieke en mentale gezondheidsklachten. De discriminatie van bi+ mensen kan zich
uiten in het ongelijk behandelen, negatief bejegenen en/of het gebruiken van geweld tegen
bi+ mensen, (mede) vanwege hun bi+ zijn.
De groep bi+ mensen omvat veel meer mensen dan mensen met een biseksuele identiteit. Deze studie heeft
zich voornamelijk gericht op mensen die niet monoseksueel zijn. Andere diversiteitskenmerken zoals
genoemd, zoals bijvoorbeeld migratieachtergrond of huidskleur spelen ook een rol. De gevonden
onderzoeken in deze studie hebben over het algemeen weinig rekening gehouden met intersectionaliteit.
‘Bi+ is de overkoepelende term voor alle mensen met een seksuele oriëntatie gericht op meer
dan één gender. Met andere woorden, bi+ mensen vallen op meer dan één gender. Hoe ze
gender opvatten kan verschillend zijn. Sommigen noemen zichzelf bi, pan, queer of fluïde.
Veel mensen benoemen hun bi+ oriëntatie niet.’ (Bi+ Nederland, 2021)
In dit hoofdstuk beantwoorden we op de hoofdvraag van dit onderzoek. Deze luidt: wat zijn de werkzame
mechanismen om discriminatie, vooroordelen en stereotypen die voorkomen onder heteroseksuele en
homoseksuele personen over bi+ personen te verminderen?
We doen dat door een antwoord te geven op de deelvragen uit de inleiding van dit onderzoek.
Deelvraag 1: gaat over de factoren die discriminatie van bi+ personen versterken. Onderzoeksvragen 2 en 3
gaan over werkzame en mogelijke werkzame mechanismen die de discriminatie van bi+ mensen kunnen
verminderen. Onderzoeksvraag 5 betreft mogelijke aanbevelingen voor de praktijk en onderzoek.
Antwoord op onderzoeksvraag 4 ten slotte: ‘Hoe kunnen de werkzame mechanismen concreet ingezet
worden om bi+ discriminatie te verminderen?’ komt aan de orde in een aparte ‘Handreiking Effectief werken
aan het verminderen van bi+ discriminatie’.

ONDERZOEKSVRAAG 1: FACTOREN DIE BI+ DISCRIMINATIE VERSTERKEN
Bi+ mensen worden gediscrimineerd door zowel homo- als heteroseksuele mensen. Verschillende factoren
hierbij een rol. Zo kan bi+ worden gezien als een instabiele seksuele oriëntatie of als iets tijdelijks. Bi+ zijn
past daarnaast niet binnen de heersende monoseksuele- en gendernorm(en). Het hokje bi+ kan om die
reden worden ervaren als bedreiging voor de bestaande hokjes ‘homoseksueel’, ‘lesbisch’ of
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‘heteroseksueel’. Verder heersen er negatieve stereotypen over bi+ mensen, bijvoorbeeld dat ze niet
monogaam zouden zijn.
Er zijn ook factoren die discriminatie van bi+ mensen specifiek door heteroseksuele personen versterken.
Veelal gaat het hier om traditionele familiewaarden of conservatieve opvattingen, bijvoorbeeld dat seks
alleen bedoeld zou zijn voor de voortplanting. Bi+ zijn kan bij heteroseksuele personen bovendien angst
oproepen die voortkomt uit onzekerheid over de eigen seksualiteit, of angst dat zij zelf niet voldoen aan de
heteroseksuele norm of aan bestaande gendernormen. Bij heteroseksuele mannen kan daarnaast de
gedachte meespelen dat biseksuele mannen hiv en soa’s overdragen aan vrouwen met wie zij zelf een
(seksuele) relatie kunnen hebben. Onder heteroseksuele vrouwen kan sprake zijn van angst dat zij niet
kunnen voldoen aan de seksuele verlangens van hun biseksuele man of vriend en ook dat hun biseksuele
man of vriend ooit ‘homoseksueel’ wordt.
Ook bij homoseksuele en lesbische personen spelen er specifieke factoren voor discriminatie van
bi+ personen. Soms zien zij bi+ zijn als dekmantel voor ‘de ware’ homoseksuele of lesbische oriëntatie.
Daarnaast zijn sommige homoseksuele personen van mening dat bi+ personen geen recht hebben op de
privileges die homoseksuele personen hebben bevochten in de jarenlange emancipatiestrijd.

ONDERZOEKSVRAAG 2: WERKZAME MECHANISMEN
In de literatuur zijn in totaal zes werkzame mechanismen gevonden die discriminatie van bi+ personen
kunnen helpen tegengaan. Sommige mechanismen zijn gevonden in studies die specifiek gingen over
biseksuele mensen, andere in studies over bi+ mensen. De volgende werkzame mechanismen zijn
gevonden: contact, denkbeeldig contact, mindfulness, kennis, sociale nomen en inleving en empathie.
Contact
Als mensen met bi+ mensen in contact komen en meer over hen te weten komen, kan wederzijds begrip en
vertrouwen ontstaan en kunnen vooroordelen en stereotypen over deze groep minder sterk worden. Het
leren kennen van bi+ personen kan bovendien angst helpen verminderen. Heel belangrijk, want angst voor
bi+ personen is een langrijke factor die discriminatie van bi+ personen versterkt (zie hierboven). Hieronder,
bij voorwaarden, is beschreven aan welke voorwaarden het contact moet voldoen om impliciete en expliciete
vooroordelen te helpen verminderen.
Specifiek voor bi+
Er is geen specifiek onderzoek gedaan naar het effect van ontmoeting en contact op discriminatie van bi+
mensen, wel naar het effect op discriminatie van biseksuele mensen. Bij vrouwen helpt contact het sterke
vooroordeel tackelen dat biseksualiteit geen stabiele seksuele oriëntatie zou zijn. Vooral bij mensen met
conservatieve opvattingen en bij mannen leidt contact ertoe dat de houding ten opzichte van biseksuele
mensen positiever wordt. Ook geldt: hoe meer contact, hoe positiever de houding.
Voorwaarden om contact te laten werken
•

Het moet positief zijn.

•

Het moet angst verminderen.

•

Het moet inleving en empathie bevorderen.

•

Het moet niet gaan om intiem contact/ seksueel contact.

•

Vriendschap versterkt het contact.
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Denkbeeldig contact
Bij denkbeeldig contact stellen mensen zich volgens een script voor dat zij een positief contact hebben met
iemand uit een andere groep. Dit denkbeeldige contact kan de angst voor ‘de ander’ en impliciete en
expliciete stereotypen en vooroordelen helpen verminderen. Een van de verklaringen is dat door
denkbeeldig contact het beeld van de ‘ander’ en het zelfbeeld meer gaan overlappen.
Specifiek voor bi+
Voor ontmoeting denkbeeldig contact is geen specifiek onderzoek gedaan naar bi+ mensen, wel naar
biseksuele mensen. Daaruit kwam naar voren dat door denkbeeldig contact de vooroordelen over biseksuele
mensen kunnen afnemen Belangrijk is dat er een duidelijk script is dat voorkomt dat de heteroseksuele
persoon het idee krijgt dat de biseksuele persoon geïnteresseerd is in een seksueel contact.
Voorwaarden om denkbeeldig contact te laten werken
•

Denkbeeldig contact moet realistisch en herkenbaar zijn.

•

Hoe het denkbeeldig contact verloopt, moet duidelijk zijn beschreven in een afgebakend script. Als er te
veel ruimte is om dit zelf in te vullen, werkt het mogelijk niet.

•

Denkbeeldig contact moet geen angst bij mannen oproepen, dat de bi+ man seksueel in hem
geïnteresseerd is.

•

Het werkt beter bij mensen die nog geen bi+ mensen/ biseksuele mensen kennen.

Mindfulness
Mindfulness kan worden gedefinieerd als de capaciteit om op een niet oordelende manier aandacht te
hebben voor het moment waarin je jezelf bevindt. Je observeert, beschrijft en labelt met woorden wat je op
dat moment ervaart of ziet. In deze staat van zijn worden stereotypen minder actief in het brein. Mindfulness
vermindert stress en angst voor de ander, bevordert empathie en bevordert flexibel denken (out of the boxdenken, zie paragraaf 3.5). Mindfulness werkt waarschijnlijk voor het verminderen van discriminatie van
meerdere groepen, zeker als er niet één groep centraal staat in de mindfulness-interventie. Hoe lang het
effect is en of het sterker wordt door geregelde herhaling is nog niet onderzocht.
Specifiek voor bi+
Er is geen onderzoek gedaan naar het effect van mindfulness op discriminatie van bi+ mensen, wel naar het
effect op discriminatie van biseksuele mannen en vrouwen. Bij heteroseksuele vrouwen werd geen bewijs
gevonden van een positief effect van mindfulness. Dit had waarschijnlijk te maken met het feit dat de
heteroseksuele vrouwen in dit onderzoek minder sterke vooroordelen hadden over biseksuele personen dan
de heteroseksuele mannen. Bij heteroseksuele mannen werd er wel een effect gevonden en heeft
mindfulness waarschijnlijk invloed op het verminderen van vooroordelen jegens biseksuele mensen.
Voorwaarden om mindfulness te laten werken
•

Deelnemers moeten gemotiveerd zijn om van hun stereotypen af te komen.

•

Werkt beter bij mensen die niet autoritair zijn ingesteld of een hoge mate van angst voor ‘andere
groepen’ hebben.

•

Werkt beter bij sterke vooroordelen.
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Kennis
Het delen van feitelijke en toegankelijk gemaakte kennis kan ervoor zorgen dat onwetendheid en daarmee
gepaard gaande stereotypen worden ontkracht. Met name de expliciete houding tegenover andere groepen
kan er positiever door worden. Belangrijk is dat er bij het presenteren van kennis geen stereotypen worden
herhaald.
Specifiek voor bi+
Er is geen specifiek onderzoek gedaan naar het effect van delen van kennis op discriminatie van bi+
mensen, wel naar het effect op discriminatie van biseksuele personen. Het delen van feitelijke informatie
over biseksuele personen zorgde voor een positievere houding van heteroseksuele mensen ten opzichte
van biseksuele mensen. Vooroordelen over biseksualiteit werden minder sterk. De kennis had echter geen
invloed op hun overtuigingen over biseksualiteit. Er is meer onderzoek nodig om de precieze werking van
kennis op het verminderen van vooroordelen over bi+ mensen te achterhalen.
Voorwaarden om kennis te laten werken
•

De kennis moet feitelijk, wetenschappelijk gefundeerd en begrijpelijk zijn.

•

Werkt het beste als kennis gericht is op statistische cijfers over bi+ mensen, een stukje geschiedenis,
en onderbouwt dat dat monoseksualiteit een beperkt concept is.

•

Het werkt averechts om eerst stereotypen te benoemen en deze vervolgens te willen ontkrachten.

Sociale normen
Als mensen horen of zien dat anderen, met wie zij zich identificeren, discriminatie afwijzen, is de kans groot
dat zij dat zelf ook gaan doen. Dit fenomeen is bijvoorbeeld te zien in GSA’s, waar lhbti+ leerlingen en nietlhbti+ leerlingen bij elkaar komen. Doordat de jongeren zien dat bi+ zijn er oké wordt gevonden, wordt dat
een sociale norm. Vooroordelen en stereotypen worden dan minder sterk en discriminatie neemt af. Sociale
normen beïnvloeden in eerste instantie de expliciete vooroordelen en stereotypen. Op de lange termijn
kunnen ze geïnternaliseerd worden, waardoor ook de impliciete vooroordelen en stereotypen verminderen.
Specifiek voor bi+
Er is weinig specifiek onderzoek gedaan naar het effect van het stellen van sociale normen op discriminatie
van bi+ mensen, wel naar het effect op discriminatie van biseksuele personen. Zo blijkt uit onderzoek dat op
scholen mét een GSA’ biseksuele leerlingen minder angst ervaarden en minder te maken kregen met
negatieve opmerkingen dan biseksuele leerlingenop scholen zonder GSA. In eén onderzoek is er specifiek
gekeken naar het effect van de aanwezigheid van GSA’s op bi+ jongens. Zij ervaarden de GSA als een safe
space waarin zij gesteund werden en zichzelf konden zijn.
Voorwaarden om sociale normen te laten werken
•

De positieve sociale norm moet worden neergezet door iemand uit de groep waarmee mensen zich
identificeren.

•

Voor scholen met GSA’s geldt specifiek dat ook docenten positieve sociale normen moeten uitdragen.

Inleving en empathie
Het horen van een verhaal waarin een bi+ persoon wordt gediscrimineerd kan ervoor zorgen dat mensen
met die persoon gaan meeleven. Ze verplaatsen zich in de bi+ persoon, waardoor empathie ontstaat. Wat
dan gebeurt is dat het zelfbeeld gaat overlappen met het beeld dat iemand heeft van de ander. Negatieve
gevoelens over de ander worden hierdoor verminderd. Omdat de meeste mensen positief over zichzelf
denken, ga je door inleving positiever over de ander denken. Impliciete en expliciete vooroordelen en
stereotypen worden minder sterk, evenals de angst voor de ander.
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Specifiek voor bi+
Er is geen specifiek onderzoek gedaan naar het effect van inleving en empathie op discriminatie van bi+
mensen, wel naar het effect ervan op discriminatie van biseksuele personen. Duidelijk is dat naarmate
iemand zich beter kan inleven in biseksuele personen, de houding positiever wordt en discriminatie afneemt.
Meer onderzoek naar de effecten is echter nodig.
Voorwaarden om inleving en empathie te laten werken
•

Het moet niet overduidelijk zijn dat de interventie bedoeld is om stereotypen te verminderen.

•

Het moet duidelijk zijn dat de persoon op wie inleving gericht is behoort tot de groep van bi+ personen
en geen uitzondering is.

•

Het verhaal moet niet te luchtig en niet te heftig zijn.

•

Identificatie met de hoofdpersoon is cruciaal.

•

Werkt niet goed bij mensen met een laagzelfbeeld.

ONDERZOEKSVRAAG 3: MOGELIJKE WERKZAME MECHANISMEN
Naast werkzame mechanismen hebben we in de literatuur een aantal mogelijke werkzame mechanismen
gevonden. Het gaat om mechanismen die effectief zijn bij het verminderen van vooroordelen en stereotypen
over verschillende andere gediscrimineerde groepen in de samenleving.
Hoewel hier in de gevonden literatuur nooit expliciet naar is gekeken, lijkt het aannemelijk dat ook de
discriminatie van bi+ mensen erdoor kan worden verminderd. De volgende potentiële werkzame
mechanismen zijn gevonden: extended contact, vicarious contact, parasocial contact, flexibel denken,
zelfvertrouwen vergroten, een gemeenschappelijke groep vormen en meer diversiteit laten zien binnen
hokjes.
Extended contact
Het mechanisme bij extended contact is dat je weet dat iemand uit jouw eigen groep positief contact heeft
met een lid van een andere groep en dat jouw vooroordelen en stereotypen over deze andere groep
daardoor afnemen. Dit werkt, omdat er over het contact met die ander groep een positieve sociale norm
(zie paragraaf 2.5) wordt gesteld: accepteren van de ‘ander’ is oké en discriminatie is niet oké.
Waarom kan extended contact ook werken tegen discriminatie van bi+ personen?
Het effect van extended contact is gebaseerd op de manier waarop sociale normen worden gesteld. Als het
gaat om contact met biseksuele personen werkt extended contact en daarom is het aannemelijk dat dit ook
het geval is bij bi+ mensen. Het stellen van sociale normen heeft invloed op de expliciete vooroordelen en
stereotypen van mensen. Op de lange termijn beïnvloedt het ook de impliciete vooroordelen en stereotypen.
Voorwaarden om extended contact te laten werken
•

Kennen van de andere persoon met wie de persoon uit jouw eigen groep contact heeft.

•

Er moet een positieve sociale norm worden overdragen.

Vicarious contact
Deze vorm van contact lijkt sterk op extended contact. Verschil is dat men bij extended contact weet dat
iemand uit de groep contact heeft met iemand van een andere groep en dat men dit bij vicarious contact ook
daadwerkelijk ziet. Het mechanisme werkt hetzelfde: omdat je ziet dat iemand van je eigen groep contact
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heeft met een lid van een andere groep wordt een positieve norm gesteld over die andere groep: die groep
hoort er sociaal bij.
Waarom kan vicarious contact ook werken tegen discriminatie van bi+ personen?
Het effect van vicarious contact is gebaseerd op de manier waarop sociale normen worden gesteld. Als het
gaat om contact met biseksuele personen werkt extended contact en daarom is het aannemelijk dat dit ook
het geval is bij bi+ mensen. Het stellen van sociale normen heeft invloed op de expliciete vooroordelen en
stereotypen van mensen. Op de lange termijn beïnvloedt het ook de impliciete vooroordelen en stereotypen.
Voorwaarden om vicarious contact te laten werken
•

Context van het verhaal is van belang, als een verhaal te politiek of te religieus is, werkt het minder
goed. Als er veel ruimte is voor tolerantie en andere opvattingen werkt vicarious contact beter.

•

Werkt het best als het gesteund wordt door iemand met autoriteit.

•

Werkt beter naarmate er frequenter sprake van is.

Parasocial contact
Een andere vorm van contact is parasocial contact. Dit is contact dat je met mensen van een andere
groepen kunt hebben via (massa)media. Een bijvoorbeeld is het zien van mensen van een andere groep in
een tv-programma. Uit onderzoek (onder andere van Cooley & Burkholder, 2011) blijkt dat dergelijk contact
hetzelfde effect kan hebben als interpersoonlijk contact. Via parasocial contact krijg je nieuwe informatie over
leden van die andere groep, wat bestaande stereotypen en vooroordelen kan helpen ontkrachten en
verminderen. Angst voor de ander wordt zo verminderd, evenals impliciete en expliciete vooroordelen en
stereotypen.
Waarom kan parasocial contact ook werken tegen discriminatie van bi+ personen?
Parasocial contact werkt ook voor homoseksuele mannen, lesbische vrouwen en transgender personen.
Daarnaast werkt het op dezelfde manier als normaal contact. De kans is dus groot dat het ook werkt voor
bi+ personen.
Voorwaarden om vicarious contact te laten werken
•

Media moeten een positief beeld geven van de ander.

•

Om het voor bi+ mensen te laten werken, moet het in media specifiek gaan over bi+ mensen.

•

Heeft meer effect naarmate media bi+ personen frequenter positief in beeld brengen.

Flexibel denken
Flexibel denken gaat om ‘anders denken’ dus niet in vaste patronen. Door anders te denken wordt er minder
een beroep gedaan op het automatische denken. Hierdoor kunnen bestaande (negatieve) stereotypen
worden genegeerd.
Flexibel denken kan worden geactiveerd door out of the box te denken, door een creatieve opdracht te doen
of bijvoorbeeld geconfronteerd te worden met counter stereotypes, ofwel tegenovergestelde stereotypen,
zoals een vrouwelijke brandweerman. Het zorgen voor een aspect van verrassing kan helpen om iemand te
laten afwijken van vaste denkpatronen.
Waarom kan flexibel denken ook werken tegen discriminatie van bi+ personen?
Door flexibel te denken worden stereotypen in het brein minder actief. Stereotypen en vooroordelen nemen
af, ongeacht welke groep het betreft. Het is daarom aannemelijk dat flexibel denken ook werkt om
stereotypen over bi+ mensen te verminderen.
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Voorwaarden om flexibel denken te laten werken
•

Het werkt alleen als mensen zich niet bewust zijn is van het doel.

•

Het werkt niet om te zeggen: ‘denk niet aan stereotypen’; dit kan averechts werken.

•

Flexibel denken is niet effectief voor mensen die al flexibel denken en dus minder automatische
denkpatronen hanteren.

Zelfvertrouwen vergroten
Mensen delen zichzelf in, in hokjes. Als hun eigen hokje door een ander hokje wordt bedreigd kan dat angst
en negatieve reacties oproepen Door het zelfvertrouwen over het eigen hokje te vergroten, bijvoorbeeld door
self affirmation, kunnen angst voor en negatieve reacties tegen anderen worden verminderd of voorkomen.
Ook discriminatie van andere groepen kan door versterken van het zelfvertrouwen worden verminderd.
Waarom kan versterken van het zelfvertrouwen werken tegen discriminatie van bi+ personen?
Eén van de factoren die discriminatie van bi+ personen veroorzaakt is angst. Omdat het versterken van het
zelfvertrouwen angst voor de ander helpt verminderen is het aannemelijk dat deze methode goed kan
werken om discriminatie van bi+ personen te verminderen.
Voorwaarden om het versterken van zelfvertrouwen te laten werken
•

Als je deze methode toepast op bijvoorbeeld lesbische vrouwen of homoseksuele mannen, moeten zij
niet het idee krijgen dat zij niet gediscrimineerd worden. Dan werkt het waarschijnlijk niet.

•

Bevestig waarden van het eigen hokje die niets te maken hebben met het andere hokje.

•

Verwar zelfvertrouwen in de eigen seksuele oriëntatie niet met zelfvertrouwen over het eigen gender.

Een gemeenschappelijke groep vormen
Vooroordelen over en conflicten tussen verschillende groepen kunnen worden verminderd door niet te
denken in verschillende groepen, maar in een overkoepelende groep. Deze benadering wordt aangeduid
met ‘common group identity’-model (Gaertner et al., 1993; Gaertner et al., 1989). Door te denken in een
overkoepelende groep vallen verschillen tussen groepen weg en kunnen impliciete en expliciete
vooroordelen worden verminderd.
Waarom werkt het denken in een gemeenschappelijke groep tegen discriminatie van bi+ personen?
Deze methode lijkt relevant, omdat bi+ mensen ook discriminatie ervaren binnen de lhbti+ gemeenschap.
Een overkoepelende groepsidentiteit van lhbti+’s kan worden gevormd als de bi+ norm wordt erkend en
ondersteund en de monoseksuele norm niet dwingend en overheersend is en bi+ mensen dit ook zo
ervaren.
Voorwaarden
•

Erken het bestaan en bestaansrecht van verschillende groepen binnen de overkoepelende groep.

•

Maak duidelijk dat monoseksualiteit niet de algemene norm is.

Meer diversiteit laten zien binnen hokjes
Door mensen te laten zien dat de diversiteit binnen bestaande hokjes vaak groot is, wordt het moeilijker om
stereotiepe beelden over die hokjes te vormen. Dat kan leiden tot minder vooroordelen over en discriminatie
van de mensen uit hokjes als lhbti+ of bi+.
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Waarom werkt het tonen van diversiteit binnen hokjes tegen discriminatie van bi+ personen?
Juist omdat de diversiteit binnen de bi+ groep van zichzelf al groot is, lijkt dit een goede methode om
vooroordelen over en discriminatie van bi-plus mensen te verminderen.
Voorwaarden
• Binnen de eigen groep is het makkelijker diversiteit te herkennen, dan binnen een groep waar je niet toe
behoort.
• Iemand moet een beetje voldoen aan een stereotype om effect te hebben op het ’hokje’. Als iemand
bijvoorbeeld niet ingedeeld wordt in het hokje homoseksueel, vergroot dit het beeld ook niet het hokje
‘homoseksueel’.

ONDERZOEKSVRAAG 4: TIPS VOOR PRAKTIJK EN BELEID
Voor een vertaling van de bevindingen van dit onderzoek in tips voor praktijk en beleid verwijzen we naar de
‘Handreiking Effectief werken aan het verminderen van bi+ discriminatie’. De tips in deze handreiking zijn
deels gebaseerd op het uitgangspunt dat mechanismen die vooroordelen over en discriminatie van andere
groepen kunnen verminderen, ook werken tegen discriminatie van bi+ mensen. Daarnaast moet bij de
bi+ groep rekening worden gehouden met een aantal extra factoren. Een en ander is in de handreiking
uitgewerkt.
Ten slotte geven wij op deze plek nog enkele overwegingen mee aan onderzoek en beleid:
•

Het is zaak om de achterstand in kennis over bi+ mensen te verminderen.
Dit verkennende literatuuronderzoek laat zien dat de positie van bi+ personen op meerdere punten
afwijkt van de positie van de andere groepen binnen de lhbti+ community. Zo zijn de gronden waarop
bi+ mensen worden gediscrimineerd soms anders. Specifieke aandacht voor bi+ in beleid en onderzoek
is daarom hard nodig.

•

Implementeer de werkzame mechanismen in de eigen organisatie
Beleidsmakers, professionals en organisaties op het gebied van emancipatie, lhbti+ en diversiteit doen
er goed aan om de inzichten uit deze verkenning in te zetten in hun eigen organisatie en praktijk. Op die
manier helpen zij impliciete en expliciete discriminatie van bi+ mensen te verminderen en werken zij aan
een organisatie die bi+ inclusief is. Ook de zelfscan van Bi+ is hiervoor een handig instrument.

•

Zet in op monitoring van bi+ inclusie
Goed onderzoek naar de houding van de Nederlandse bevolking tegenover bi+ personen heeft nog
nooit plaatsgevonden. Daar zou verandering in moeten komen. Deze verkenning biedt handvatten om
daarmee aan de slag te gaan en de vinger aan de pols te houden.
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ONDERZOEKSVRAAG 5: AANBEVELINGEN VOOR ONDERZOEK
Het terugdringen van discriminatie van bi+ mensen blijft een uitdaging. Vanuit de wetenschappelijke
literatuur is er nog niet veel bekend over hoe dat effectief kan worden aangepakt. Specifiek onderzoek naar
de brede groep bi+ mensen is er weinig en onderzoek naar het specifieke thema biseksualiteit is evenmin
weinig voorhanden. Veel onderzoeken spreken wel over lhb of lhbt, maar doorgaans kijken ze uitsluitend
naar de L en de H.
Specifiek is er meer onderzoek nodig naar:
•

Bi+ en biseksualiteit. Toekomstig onderzoek zou vanuit een intersectionele blik moeten worden verricht,
zodat de brede en diverse groep van bi+ personen beter in beeld wordt gebracht, rekening houdend
met aspecten als de diversiteit in relatievormen, gender en genderidentiteit. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan non-binaire bi+ mensen of bi+ mensen in een polyamoureuze relatie. Wat werkt voor deze
bi+ mensen om discriminatie jegens hen te verminderen?

•

Wat werkt voor welke groep? We zien dat sommige mechanismen vooral werken voor heteroseksuele
mannen of heteroseksuele vrouwen. Maar het is ook nodig om specifiek inzicht te krijgen in wat kan
werken om discriminatie van bi+ mensen te verminderen binnen de lhbti+ gemeenschap.
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