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Samenvatting

Eén op de drie mannen voorzichtiger met seksueel getinte opmerkingen
Eén op de drie mannen (32 procent) is voorzichtiger geworden met opmerkingen
en grapjes die als seksueel getint kunnen overkomen. Dat blijkt uit onderzoek van
EenVandaag. Vooral jonge mannen passen hun gedrag aan.
EenVandaag vroeg 29.000 mannen en vrouwen of zij hun gedrag aangepast hebben
sinds de komst van de #MeToo-beweging eind 2017 en recenter de discussie rond The
Voice of Holland. Een deel heeft dat inderdaad gedaan. Ook hebben vier van de tien
ondervraagde ouders met hun kinderen gesproken over de uitzending van BOOS.
Vrouwen niet per ongeluk kwetsen
De mannen die voorzichtiger zijn geworden, letten nu extra goed op hun eigen gedrag
naar vrouwen toe. Sommigen vinden het een goede ontwikkeling om zich wat
terughoudender op te stellen om vrouwen niet per ongeluk te kwetsen.
"Ik ben me nu heel bewust van wat ik zeg en doe. En dat is maar goed ook. Als ik nu een
compliment wil maken vraag ik eerst even of dat kan", zegt een man daarover.
Kassa met een man
Maar de meesten worstelen met hun voorzichtige gedrag en vinden het wat
geforceerd overkomen. "Ik raak gemakkelijk mensen aan, zonder bijbedoelingen.
Vroeger voelde dat volstrekt normaal, maar wat tegenwoordig normaal is, is voor
iedereen verschillend en bij sommigen zo beladen. Ik ben nu afstandelijk en helaas
minder spontaan."
Meerdere mannen schrijven dat ze het contact met vrouwen bewust beperken. Omdat
ze een beetje bang zijn om iets verkeerd te doen, of om daarop aangesproken te
worden. "Ik probeer bewust jonge dames niet meer aan te kijken, maar langs ze heen
te kijken", schrijft iemand. "Als een (onbekende) vrouw mij op straat aanspreekt negeer
ik haar. Als ik in de winkel wil afrekenen zoek ik een kassa met een man", zegt een
ander.

Partner zoeken lastiger
Vooral jonge mannen in het onderzoek, onder de 35 jaar, zijn bewust bezig met hun
gedrag. Van hen zegt 43 procent dat ze voorzichtiger geworden zijn met opmerkingen
en grapjes die verkeerd kunnen vallen. Wel hebben ze daar vaak gemengde gevoelens
bij, omdat het volgens hen zo een stuk lastiger wordt om serieus een partner te
zoeken.
"Voor mij is het duidelijk dat het aanraken of het plaatsen van seksueel getinte
opmerkingen grensoverschrijdend zijn als mijn gedachten dat daarbij ook zijn", vertelt
een jonge man. "Maar het wordt zo wel lastig voor jonge jongens om iets 'te proberen'
bij meisjes. Dat is toch nodig om de soort in stand te houden."
'Normaal doen en een beetje leuk houden'
De meeste ondervraagde mannen zijn niet van plan om zich voorzichtiger te gaan
gedragen. 36 procent zegt dat ze al heel voorzichtig waren. Een kwart (27 procent)
vindt het niet nodig of zelfs overdreven. Zij benadrukken dat de omgang tussen
mannen en vrouwen niet te krampachtig moet worden.
Excessen moeten bestreden worden, maar verder zou het fijn zijn als we 'normaal en
een beetje leuk' met elkaar blijven omgaan, vinden deze deelnemers. Een man schrijft:
"Ik heb mijn gedrag niet veranderd, maar het lijkt er tegenwoordig op dat we
voorzichtig moeten zijn met natuurlijk gedrag."
Eigen grenzen trekken
Een deel vindt de huidige discussie over grensoverschrijdend gedrag ronduit doorslaan.
"Ik vind de discussie soms terecht en vaak overdreven. Dat is een symptoom in de hele
samenleving, want niemand kan nog iets van een ander hebben en voelt zich al snel
onheus bejegend."
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Taak voor ouders en scholen
Zij kiezen ervoor om hun eigen grenzen te trekken. "Ik maak nog steeds soms seksueel
getinte grapjes en vind dat dat nog steeds moet kunnen. Als je alles af moet wegen of
je dat wel kunt zeggen zonder iemand te kwetsen, dan kun je nooit iets meer zeggen."
Vrouwen passen gedrag niet aan
De vrouwen in het onderzoek zien over het algemeen geen reden om hun gedrag aan
te passen. Ze zeggen toch al niet veel seksueel getinte grapjes en opmerkingen te
maken.

Verplicht lespakket op scholen
Ook voor scholen ligt er een taak, vinden de deelnemers. Nu zijn scholen wel verplicht
om seksuele voorlichting te geven, maar kunnen ze zelf bepalen hoe ze dat doen en of
ze daarbij grensoverschrijdend gedrag behandelen.
Driekwart (75 procent) vindt dat te vrijblijvend en pleit voor een verplicht lespakket
over seksueel grensoverschrijdend gedrag dat op alle scholen hetzelfde is. Zowel bij
vrouwen (85 procent) als bij mannen (66 procent) is een duidelijke meerderheid voor
zo'n verplichting.

Een kleine groep vrouwen (13 procent) zegt nu voorzichtiger te zijn. Dat betrekken ze
ook op hun eigen uitstraling. "Heel erg letten op wat voor kleding ik draag, oogcontact
vermijden, daar ben ik wel bewust meer bezig." Een deel van de vrouwen is het met de
mannen eens die vinden dat de omgangsvormen nu te voorzichtig worden.
Belangrijke rol voor ouders
In het onderzoek kregen alle deelnemers de vraag wat er volgens hen moet gebeuren
om seksueel grensoverschrijdend gedrag terug te dringen. Bewustwording bij kinderen
wordt het meest genoemd. In de eerste plaats moeten ouders hun kinderen respect
voor anderen bijbrengen en leren om grenzen te stellen en te herkennen. De meeste
ondervraagde ouders zijn het gesprek met hun tieners (10-18 jaar) al aangegaan.
De helft (51 procent) had dit al gedaan voor de uitzending van BOOS over The Voice.
Vier van de tien (38 procent) ouders bespraken het onderwerp (ook) naar aanleiding
van deze uitzending. Een moeder vertelt: "We kijken altijd naar The Voice. De vraag
kwam dus vanzelf waarom het niet meer werd uitgezonden. We hebben aangegeven
dat het niet goed was wat deze mensen gedaan hebben. En we hebben uitgelegd hoe
je iemand met respect behandelt."
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Slachtoffers seksueel grensoverschrijdend gedrag vertellen wat zij
meemaakten sinds #MeToo
Je baas die seksueel getinte grapjes maakt, een klap op je billen tijdens het
uitgaan, misbruik door een bekende. Zes op de tien vrouwen (62 procent) en één op
de vijf mannen (19 procent) maakten wel eens seksueel grensoverschrijdend
gedrag mee.
Duizenden slachtoffers vertellen hierover in een onderzoek van EenVandaag naar
aanleiding van de uitzending van BOOS over The Voice of Holland. EenVandaag
onderzocht in het bijzonder wat mensen sinds de #MeToo beweging, die eind 2017
wereldwijd aandacht kreeg, hebben meegemaakt. Hoewel #MeToo sommige
mensen aan het denken heeft gezet, zijn er nog steeds veel slachtoffers; veel gevallen
in het onderzoek dateren van de afgelopen vier jaar.
Op straat, tijdens uitgaan en op werk
Hoewel mensen van alle leeftijden grensoverschrijdend gedrag meemaken, komt het
de afgelopen vier jaar het meeste voor bij mannen en vrouwen onder de 55 jaar. Hun
ervaringen variëren van ongewenste opmerkingen en blikken tot aanranding en
verkrachting.
De ongewenste ervaringen van mensen in die leeftijdsgroep kwamen de afgelopen
jaren vooral voor op straat, tijdens het uitgaan maar ook op het werk. Bij mannelijke
slachtoffers is de werkvloer zelfs de meest voorkomende plek van hun ervaringen.
Niet altijd machtsverhouding
Toch is er niet altijd sprake van een machtsverhouding: bij ongeveer een op de vijf (22
procent) vrouwelijke slachtoffers was dat het geval, bij mannen gaat dat om 15
procent.
Wel zijn de slachtoffers van het grensoverschrijdende gedrag vaak jong: bij zowel
mannen als vrouwen was ongeveer de helft van de slachtoffers jonger dan 25 jaar.

Opmerkingen
De meest gedeelde ervaring van de slachtoffers in het onderzoek is het krijgen van
ongewenste seksueel getinte opmerkingen of grappen. Tegen drie op de tien (29
procent) vrouwen onder de 55 jaar en één op de tien (10 procent) mannen zijn zulke
grappen of opmerkingen gemaakt.
"De bedrijfsleider greep in zijn kruis terwijl hij een opmerking maakte", deelt iemand
haar ervaring.
Soms gevleid door opmerking
Iemand anders beschrijft hoe een arts over haar gewicht begon toen ze haar trui
omhoog hield. "Ik denk niet dat hij dezelfde opmerking gemaakt zou hebben tegen een
man", aldus de deelneemster. "Ik vond dat seksistisch."
De meeste mensen kijken negatief naar de opmerkingen of grappen die over en tegen
ze worden gemaakt, al lijken mannen hier iets milder over te denken. Sommigen van
hen geven in het onderzoek toe zich soms ook gevleid te voelen als ze opmerkingen
over hun uiterlijk krijgen.
Dickpics
In veel gevallen gebeurde het grensoverschrijdende gedrag op een meer expliciete
manier. Zo is een kwart (25 procent) van de vrouwen en 7 procent van de mannen
ongewenst aangestaard op een seksuele manier en heeft 12 procent van de vrouwen
en 5 procent van de mannen ongewenst een geslachtsdeel gezien.
Dat laatste gebeurde in het echt, of online. Zo schrijft een mannelijke werknemer in de
horeca dat een andere man zijn geslachtsdeel op zijn schouder legde tijdens het
ophalen van de glazen en hebben meerdere deelnemers zogeheten 'dickpics'
ontvangen.
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Eén op de vijf vrouwen aangeraakt op billen of borsten in de laatste 4 jaar
Seksueel voorstel
Een op de vijf (21 procent) vrouwen is sinds #MeToo ongewenst aangeraakt op hun
billen of borsten en een even vrijwel grote groep (18 procent) heeft een direct
seksueel voorstel gekregen. "Ik fietste alleen naar huis, wat ik zo vaak deed", deelt
iemand haar ervaring.

Gebeurtenissen van jaren geleden
Dat geldt niet alleen voor recente voorvallen. Veel deelnemers vertellen (ook) over
gebeurtenissen van soms al tientallen jaren geleden waar ze nu nog mee rondlopen.
Een oudere vrouw schrijft hierover in het onderzoek: "Ik ben als kind misbruikt door
een aangetrouwde oom."

"Op ongeveer 200 meter van mijn huis kwam er een jongen, onherkenbaar door muts
en sjaal, naast mij fietsen. Ik had wat gedronken maar goed, nog helder genoeg. Hij
kwam dichterbij en heeft mijn borsten aangeraakt/geknepen. Ik schrok, deed niks en hij
fietste weg."

"Dit heb ik nooit iemand verteld, want het was misschien mijn eigen schuld, dacht ik. Ik
heb het 25 jaar weggedrukt en ben nu in therapie. Maar ik heb nog een lange weg te
gaan "

Ongewenst aangeraakt
Ook 8 procent van de mannen is ongewenst aangeraakt of heeft seksuele voorstellen
gekregen. "Er was een feestje bij een oudere collega. We kregen heel veel alcohol te
drinken", schrijft een mannelijke deelnemer. "Geleidelijk aan gingen steeds meer
mensen weg en op den duur bleef ik alleen over met de oudere collega bij hem thuis."
"Ik kreeg nog meer alcohol en was op den duur zo zat dat ik het gevaar van de situatie
niet inzag. Voor ik het wist zat ik naast hem op de bank en ineens had hij zijn broek
uitgetrokken. Hij pakte mijn hand en legde die op zijn geslachtsdeel, om daarna
trekkende bewegingen te maken."

Media-aandacht
Dat grensoverschrijdend gedrag nu uitgebreid media-aandacht krijgt, is niet voor alle
slachtoffers even makkelijk. Andere deelnemers geven aan dat ze juist blij zijn met de
aandacht voor dit onderwerp.
Want, zo schrijft deze deelnemer, het kan ook helpen: "Als dit onderwerp zoals nu weer
in de schijnwerpers komt raakt me dat wel even. Ik besef dan dat velen dit meemaken
en dat het niet aan ons ligt. Dat het wel aanranding was. Inmiddels durf ik het wel dat
label te geven."

Schaamte
Deze deelnemer schrijft dat hij vervolgens weg is gegaan maar, net als veel anderen,
nooit melding heeft gemaakt van het voorval. Sommige slachtoffers schrijven dat ze
zich schamen, denken dat melding maken geen zin heeft of dingen erger maakt, of
proberen hun ervaring te vergeten door het te negeren.
"Ik heb altijd gedacht dat wat ik mee had gemaakt aan mij lag. Dat ik geen nee zei en
mijn grens niet aangaf. Dat ik ermee akkoord ging."
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Vragenlijst en uitslagen

Maatschappelijke discussie over seksueel grensoverschrijdend gedrag
belangrijk
Hieronder staan de vragen en uitslagen van het onderzoek. De uitslagen zijn van alle
deelnemers, tenzij anders vermeld. Waar dat relevant is zijn de uitslagen uitgesplitst naar
mannen en vrouwen.
Dit onderzoek gaat over seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Sinds de uitzending van het YouTube-programma BOOS over vermeende misstanden
bij The Voice of Holland is hier een grotere maatschappelijke discussie over. Eind 2017
was er ook discussie naar aanleiding van de #MeToo-beweging.
Wat vind jij te ver gaan en wat niet? Is er volgens jou iets veranderd in ons gedrag sinds
#MeToo? We vragen ook of je daarna zelf wel eens iets hebt meegemaakt. We gaan
uiterst vertrouwelijk met je antwoorden om.

Als je kijkt naar de maatschappelijke discussie over seksueel grensoverschrijdend
gedrag, waar staan we dan nu volgens jou: met welke van de onderstaande
uitspraken ben je het het meest eens?
'De discussie is voldoende gevoerd nu.' 13%
'De discussie is nog onvoldoende gevoerd, we moeten er de komende jaren mee
doorgaan.' 59%
'De discussie is te ver doorgeschoten.' 20%
Geen van deze 4%
Weet niet / geen mening 4%

Hoe groot is het probleem van seksueel grensoverschrijdend gedrag volgens jou in
de Nederlandse samenleving?
Het maakt niet uit of je het precies weet, het gaat om je gevoel.
Heel klein 4%
Redelijk klein 25%
Redelijk groot 44%
Heel groot 21%
Weet niet / geen mening 6%
Hoe belangrijk vind je het dat er een maatschappelijke discussie over seksueel
grensoverschrijdend seksueel gedrag gevoerd wordt?
Heel belangrijk 46%
Redelijk belangrijk 37%
Redelijk onbelangrijk 10%
Heel onbelangrijk 5%
Weet niet / geen mening 2%
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Grenzen

Wat is grensoverschrijdend gedrag?
Waar ligt de grens?
Waar de grens ligt bij seksueel grensoverschrijdend gedrag kan voor iedereen anders
zijn. Daarom vragen we nu naar jouw eigen beleving. Het gaat om situaties die de
ander als ongewenst kan opvatten, niet om bv flirten met je partner.
Welke van de onderstaande situaties beschouw jij wel of niet als seksueel
grensoverschrijdend gedrag? We bedoelen zowel in het echte leven als online.
In de tabel staan de percentages van wie dit altijd of meestal wel grensoverschrijdend
vindt opgeteld.
Mannen

Vrouwen

Iemand die je een compliment geeft over je uiterlijk

6%

5%

Iemand die je nafluit of naroept

51%

50%

15%

19%

Iemand die een hand op je heup of bovenbeen legt

71%

85%

Iemand die je aanstaart op een seksuele manier (bv. naar je
billen, kruis of borsten)

62%

85%

Iemand die ongevraagd (dicht) tegen je aan staat / zit

62%

81%

86%

95%

62%

84%

Iemand die je ongevraagd aanraakt op billen of borsten

88%

96%

Iemand die ongevraagd een geslachtsdeel laat zien (in echt
of online)

88%

96%

Iemand die een hand op je schouder legt

Iemand die seksuele bewegingen naar je maakt (bv. in
eigen kruis knijpen of orale seksgebaren)
Iemand die seksueel getinte opmerkingen of grappen naar
je maakt (in echt of online)

Hoe vaak maak jij in jouw eigen omgeving mee dat er seksueel getinte of
dubbelzinnige grapjes / opmerkingen gemaakt worden?
Mannen

Vrouwen

Dagelijks

10%

6%

Wekelijks

18%

16%

Maandelijks

10%

17%

Meerdere keren per jaar

13%

20%

(Bijna) nooit

45%

37%

Weet niet / geen mening

4%

4%
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Stellingen

'Mannen vertonen soms onbewust grensoverschrijdend gedrag'
We leggen je nu een aantal stellingen over gedrag van mannen en vrouwen voor. Ben je
het eens of oneens?

'Vrouwen overdrijven vaak als ze zeggen dat ze te maken hebben met seksueel
grensoverschrijdend gedrag.'

'Veel mannen vertonen wel eens seksueel grensoverschrijdend gedrag zonder dat
ze het zelf doorhebben.'
Mannen
Eens

63%

Vrouwen
75%

Oneens

24%

15%

Weet niet / geen mening

13%

10%

'Veel vrouwen vertonen wel eens seksueel grensoverschrijdend gedrag zonder dat
ze het zelf doorhebben.'
Mannen

Vrouwen

Eens

48%

44%

Oneens

33%

32%

Weet niet / geen mening

19%

24%

Mannen

Vrouwen

Eens

30%

15%

Oneens

43%

65%

Weet niet / geen mening

27%

20%

'Mannen overdrijven vaak als ze zeggen dat ze te maken hebben met seksueel
grensoverschrijdend gedrag.'
Mannen

Vrouwen

Eens

24%

10%

Oneens

46%

59%

Weet niet / geen mening

30%

31%
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Eigen ervaringen

Wat hebben mannen en vrouwen meegemaakt sinds #MeToo?
Zelf meegemaakt?
We willen nu weten of jij zelf iets hebt meegemaakt. We bedoelen zowel in het echte
leven als online. Waar de grens ligt en welk gedrag ongewenst is kan iedereen anders
beleven. Daarom vragen wij naar je eigen beleving.
Heb jij zelf één of meerdere keren gedrag meegemaakt dat jij als zelf als seksueel
grensoverschrijdend hebt ervaren?
Zes op de tien vrouwen (62 procent) en één op de vijf mannen (19 procent) maakten
wel eens seksueel grensoverschrijdend gedrag mee.
Grensoverschrijdend gedrag sinds #MeToo
In het onderzoek ligt de focus op wat mensen sinds de #MeToo beweging, die eind
2017 wereldwijd aandacht kreeg, hebben meegemaakt.
Grensoverschrijdend gedrag komt in de afgelopen vier jaar het meeste voor bij mannen
en vrouwen onder de 55 jaar. Daarom is voor de persoonlijke ervaringen specifiek naar
deze leeftijdsgroep gekeken.

De onderstaande uitslagen zijn van de deelnemers onder de 55 jaar en slaan op de
afgelopen 4 jaar. De percentages zijn van mannen en vrouwen die deze dingen
meegemaakt hebben.
Heb je in de afgelopen 4 jaar één of meer van onderstaande dingen meegemaakt
én ervaren als seksueel grensoverschrijdend gedrag?
Mannen

Vrouwen

Ik kreeg ongewenst een compliment over m'n uiterlijk

5%

14%

Ik werd ongewenst nagefloten of nageroepen

5%

26%

Ik werd ongewenst aangestaard op een seksuele
manier (bv. naar je billen, kruis of borsten)

7%

25%

Iemand ging ongewenst (dicht) tegen mij aan staan / zitten

8%

25%

6%

11%

10%

29%

Ik ben ongewenst aangeraakt op billen of borsten

8%

21%

Ik ben ongewenst gezoend

4%

10%

8%

18%

5%

12%

Ik ben aangerand

2%

8%

Ik ben verkracht

1%

4%

Iemand maakte ongewenste seksuele bewegingen naar me
(bv. in eigen kruis knijpen of orale seksgebaren)
Iemand maakte ongewenste seksueel getinte opmerkingen
of grappen (in echt of online)

Ik heb een ongepast / ongewenst seksueel voorstel
gekregen
Iemand heeft ongewenst een geslachtsdeel laten zien (in
echt of online)
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Slachoffers

Mannen en vrouwen maken even vaak grensoverschrijdend gedrag mee
op het werk
De onderstaande uitslagen zijn van de deelnemers onder de 55 jaar die zelf
grensoverschrijdend gedrag meegemaakt hebben in de afgelopen 4 jaar.

Als je kijkt naar de ongewenste seksuele ervaring die je hebt gehad in de
afgelopen 4 jaar: was er dan in één of meerdere gevallen sprake van een
machtsverhouding?

Je hebt aangegeven dat in minimaal één geval je seksuele grenzen zijn overschreden in
de afgelopen 4 jaar. De volgende vragen gaan over deze ongewenste seksuele ervaring
(en) in deze periode. We gaan uiterst vertrouwelijk met de gegevens om.
Op welke plek(ken) heeft iemand jouw seksuele grenzen overschreden in de
afgelopen 4 jaar?
Je kunt meerdere antwoorden aankruisen als in de laatste 4 jaar je vaker te maken
hebt gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Hieronder staan de meest gegeven antwoorden.
Mannen

Vrouwen

In een uitgaansgelegenheid

38%

50%

Op of rond het werk (bv ook bedrijfsuitje)

42%

43%

Op straat / in het openbaar

12%

26%

In mijn eigen huis

11%

16%

In het openbaar vervoer

12%

26%

Mannen

Vrouwen

Ja

15%

22%

Nee

84%

72%

Weet niet / geen mening

1%

6%

Hoe oud was je toen je grensoverschrijdend gedrag meemaakte in de afgelopen 4
jaar?
Je kunt meerdere antwoorden aankruisen als in de laatste 4 jaar je vaker te maken
hebt gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Mannen

Vrouwen

Jonger dan 18 jaar

11%

9%

Tussen de 18 en 24 jaar

41%

38%

Tussen de 25 en 34 jaar

31%

31%

Tussen de 35 en 50 jaar

25%

33%

Ouder dan 50 jaar

5%

7%

Weet niet / antwoord

-%

1%
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Eigen gedrag

Meerderheid geeft wel compliment over uiterlijk, kwart mannen maakt
seksueel getinte grappen
De volgende uitslagen zijn van alle deelnemers aan het onderzoek.
Wat doe je zelf?
We willen je nu vragen stellen over je eigen gedrag. We hopen dat je eerlijk antwoord
wilt geven. De antwoorden worden anoniem verwerkt. De vragen gaan over de
afgelopen 4 jaar. We bedoelen zowel in het echte leven als online.
'Ik denk dat ik zelf wel eens (onbewust) de seksuele grenzen van iemand anders
heb overschreden in de afgelopen 4 jaar.'
Mannen

Vrouwen

Zeker wel

4%

1%

Waarschijnlijk wel

22%

7%

Waarschijnlijk niet

27%

26%

Zeker niet

42%

63%

Weet niet / geen mening

4%

3%

Welke van de onderstaande dingen heb jij zelf wel eens gedaan in de afgelopen 4
jaar?
Het gaat om situaties die de ander als ongewenst kan opvatten, niet om bv flirten met
je partner.
In de tabel staan de percentages van mannen en vrouwen die zeggen dat ze dit wel eens
hebben gedaan in de afgelopen 4 jaar.
Mannen

Vrouwen

Iemand compliment geven over uiterlijk

72%

65%

Iemand nafluiten of naroepen

5%

2%

48%

44%

9%

5%

Iemand aanstaren op een seksuele manier (bv. naar billen,
kruis of borsten)

19%

2%

Ongevraagd dicht tegen iemand aan staan of zitten

6%

4%

2%

-%

25%

12%

Iemand ongevraagd aanraken op billen of borsten

4%

1%

Ongevraagd een geslachtsdeel laten zien (in echt of online)

1%

-%

Een hand op iemands schouder leggen
Een hand op iemands heup of bovenbeen leggen

Seksuele bewegingen naar iemand maken (bv. in eigen
kruis knijpen of orale seksgebaren)
Seksueel getinte opmerkingen of grappen naar iemand
maken (in echt of online)
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Voorzichtiger?

Derde mannen is voorzichtiger geworden met grapjes en opmerkingen
Ben je (voor je gevoel) wel eens ten onrechte beschuldigd van seksueel
grensoverschrijdend gedrag in de afgelopen 4 jaar?

De volgende uitslag is van alle deelnemers aan het onderzoek.

Mannen

Vrouwen

Ja

5%

-%

Nee

92%

98%

Weet niet / geen mening

3%

2%

We zijn benieuwd of jij je sinds de komst van de #MeToo beweging eind 2017, en
recenter de discussie rond The Voice, anders bent gaan gedragen of niet.
In hoeverre ben jij in je de afgelopen 4 jaar voorzichtiger gaan gedragen als het
gaat om opmerkingen en grapjes die als seksueel getint over kunnen komen op
anderen?
Mannen

Vrouwen

Veel voorzichtiger

12%

5%

Een beetje voorzichtiger

20%

8%

Ik was al heel voorzichtig

36%

54%

Niet voorzichtiger want ik vind dat niet nodig / overdreven

27%

20%

Weet niet / geen mening

5%

13%

We zijn nu benieuwd wat mensen doen wanneer zij grensoverschrijdend gedrag bij
anderen zien of erover horen. De volgende vraag gaat over mogelijke situaties die je
zelf hebt meegemaakt in de afgelopen 4 jaar.
Als jij het gevoel had dat er gedrag plaatsvond dat voor iemand anders
grensoverschrijdend kon zijn, sprak jij de dader daar dan op aan?
Altijd 8%
Meestal wel 19%
Meestal niet 13%
Nooit 9%
Niet van toepassing / ik heb zoiets niet meegemaakt 47%
Weet niet / geen mening 4%
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Aanpak voor toekomst

Taak voor ouders en scholen
De volgende uitslag is van alle deelnemers aan het onderzoek.
Lespakket op scholen
Scholen zijn verplicht om seksuele voorlichting te geven, maar de invulling daarvan ligt
niet vast. Grensoverschrijdend gedrag komt niet altijd aan bod. Sommigen vinden dat
er een verplicht lespakket over seksueel grensoverschrijdend gedrag moet komen
zodat daar op alle scholen in elk geval een minimum aan onderwijs over wordt
gegeven. Anderen vinden dat dat niet verplicht moet worden en dat scholen zelf
moeten kunnen kiezen of en hoe ze hier aandacht aan besteden.
Vind jij wel of niet dat er een verplicht lespakket over seksueel
grensoverschrijdend gedrag moet komen?
Wel 75%
Niet 17%
Weet niet / geen mening 8%
De volgende vraag is gesteld aan ouders die één of meerdere kinderen hebt tussen de 10
tot en 18 jaar. De volgende vragen gaan over kind(eren) in die leeftijdsgroep. H
Hebben jij of een andere ouder/verzorger met je kind(eren) gesproken over
seksueel grensoverschrijdend gedrag? Dit kan voor of na de uitzending van BOOS
over The Voice of Holland zijn, of beide of helemaal niet.
Je kunt meerdere antwoorden geven als dat van toepassing is.
Ja, daar hebben we over gesproken voor de uitzending van BOOS 51%
Ja, daar hebben we over gesproken naar aanleiding van de uitzending van BOOS 38%
Nee, daar hebben we (nog) niet over gesproken 23%
Weet niet / geen mening 2%
In totaal sprak 75% van de ondervraagde ouders één of meerdere keren met hun kinderen
over seksueel grensoverschrijdend gedrag.
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EenVandaag Opiniepanel

Over dit onderzoek
Over het onderzoek
Het onderzoek is gehouden van 31 januari tot en met 4 februari 2022.
Aan het onderzoek deden 28.673 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee,
waaronder 8563 mannen en vrouwen die in de afgelopen 4 jaar seksueel
grensoverschrijdend gedrag meegemaakt hebben.
Het onderzoek is na weging representatief voor zes variabelen, namelijk: leeftijd,
geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur
gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Het Opiniepanel bestaat uit
70.000 leden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onderzoeker
petra.klapwijk@eenvandaag.nl
Over het EenVandaag Opiniepanel
Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 70.000 leden. Zij beantwoorden
vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het
EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk
leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke
voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Panelleden krijgen
ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen.
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