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Voorwoord 
De masterscriptie die voor u ligt gaat over de kijk van mannen op seksuele straatintimidatie en de 

oorzaken en motieven die zij aandragen voor seksueel intimiderend gedrag. Deze scriptie is geschreven 

ter afronding van de Master Criminologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het onderzoek was 

complex en soms intensief maar ook zeer interessant.  

 

Bij dezen wil ik graag mijn begeleidster dr. Tamar Fischer bedanken voor de fijne begeleiding en 

ondersteuning tijdens dit traject. Ook wil ik mijn studiegenoten uit mijn scriptiegroep bedanken voor de 

adviezen en handige tips. Daarnaast wil ik Trudy van Iperen en Faye de Haan van de gemeente 

Rotterdam bedanken, zij hebben mij scherp gehouden en van nieuwe inzichten voorzien. Ook wil ik alle 

respondenten bedanken die hebben mee gewerkt aan dit onderzoek, zonder hen had ik dit onderzoek 

niet tot een goed einde kunnen brengen.  

 

Ik wens u veel leesplezier toe.  

 

Yara Bakx  

 

Rotterdam, 31 juli 2017  
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Samenvatting 
Seksuele straatintimidatie is een complex en subjectief begrip, waar vele uiteenlopende gedragingen 

onder kunnen vallen. Het varieert van gedragingen zoals nastaren of gluren tot iemand op een 

ongewenste seksuele manier betasten. Over het algemeen kan een onderscheid gemaakt worden tussen 

non-verbale, verbale en fysieke seksueel getinte gedragingen. Frequente blootstelling aan seksueel 

intimiderend gedrag kan verregaande gevolgen met zich meebrengen zoals een toename van algemene 

gevoelens van angst en onveiligheid. Ook kan het de bewegingsvrijheid van het slachtoffer beperken. 

Zo kan het ertoe leiden dat vrouwen bepaalde plekken gaan vermijden en zich anders gaan kleden. Dit 

maakt seksuele straatintimidatie een urgent probleem dat aangepakt dient te worden. Tot op heden 

beperkt empirisch onderzoek zich tot het bestuderen van de ervaringen van vrouwen met seksuele 

straatintimidatie en de gevolgen die het gedrag met zich mee kan brengen. De enkele onderzoeken die 

zijn gedaan naar de oorzaken en motieven van seksueel intimiderend gedrag hebben zich vooral gericht 

op seksueel intimiderend gedrag op de werkvloer en in mindere mate op intimiderend gedrag dat zich 

voordoet op straat. Voordat gekomen kan worden tot een effectieve aanpak dient eerst in kaart te worden 

gebracht welke oorzaken en motieven aan het fenomeen ten grondslag liggen. Daarom is het doel van 

dit onderzoek inzicht te bieden in het mannelijk perspectief op seksuele straatintimidatie en de oorzaken 

en motieven die mannen aandragen voor seksueel intimiderend gedrag. Hiervoor wordt de volgende 

centrale onderzoeksvraag opgesteld: Welke gedragingen beschouwen mannen als seksuele 

straatintimidatie en welke oorzaken en motieven identificeren mannen voor het vertonen van seksueel 

intimiderend gedrag op straat?  

 

Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag is gebruik gemaakt van een mixed methods 

aanpak, een combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Het enquêteonderzoek geeft een 

eerste inzicht in de manier waarop mannen seksuele straatintimidatie definiëren en de oorzaken en 

motieven die mannen aandragen voor het vertonen van seksueel intimiderend gedrag op straat. De 

interviews leggen de achterliggende mechanismen bloot met betrekking tot het definiëren van seksuele 

straatintimidatie en het verklaren van seksueel intimiderend gedrag. De beide 

dataverzamelingsmethoden worden parallel aan elkaar uitgevoerd. Dit leidt tot een meer volledig beeld 

van de werkelijkheid omdat kennis van verschillende niveaus met elkaar wordt gecombineerd.  

 

Uit de resultaten is gebleken dat nagenoeg alle mannen fysieke seksueel getinte gedragingen 

beschouwen als seksuele straatintimidatie. Ook verbale seksueel getinte gedragingen worden door 

vrijwel alle mannen gezien als intimiderende gedragingen. Al worden het maken van seksueel getinte 

opmerkingen en grappen, sissen/klakken, kusgeluiden en het aanhoudend vragen om iemand naam, 

nummer en/of bestemming in minder mate, maar toch door het merendeel van de mannen gezien als 

seksuele straatintimidatie. De mannen bestempelen nafluiten, nakijken/nastaren en het complimenteren 

van iemand met zijn of haar uiterlijk als meer onschuldige gedragingen. Toch beschouwt een kleine 

meerderheid van de mannen nafluiten en nastaren/gluren als seksueel intimiderend. De enige gedraging 

die door de meerderheid van de mannen niet wordt geïdentificeerd als seksuele straatintimidatie is het 

complimenteren van iemand met zijn of haar uiterlijk. Het ligt er ook vaak aan door wie de gedragingen 

worden geuit, de manier waarop deze gedragingen worden geuit en in welke situaties of er sprake is van 

seksuele straatintimidatie.  

 

Mannen beschouwen zichzelf over het algemeen als toleranter dan vrouwen met betrekking tot seksuele 

straatintimidatie. Vooral wanneer het gaat om onschuldige gedragingen zoals het iemand 

complimenteren met zijn of haar uiterlijk, nafluiten of nastaren. Ook wanneer het gaat om verwarrende 

situaties of gedragingen zou er volgens de mannen vaker sprake zijn van onenigheid tussen mannen en 

vrouwen. Zo zouden sommige vrouwen aanvankelijk participeren in de situatie door bijvoorbeeld te 

lachen. Deze gedraging wordt door de man dan vaak geïnterpreteerd als interesse terwijl de vrouw 

hiermee probeert te voorkomen dat de situatie escaleert. Deze verwarring kan ervoor zorgen dat de man 

zich van geen kwaad bewust is en de vrouw zich onveilig en geïntimideerd voelt. Er worden een aantal 

verschillende verklaringen aangedragen voor dit verschil in perceptie tussen mannen en vrouwen wat 
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betreft seksuele straatintimidatie. Zo zou de fysieke kwetsbaarheid van de vrouw en het feit dat vrouwen 

vaker het slachtoffer worden van seksueel intimiderend gedrag eraan bijdragen dat vrouwen een andere 

kijk hebben op seksuele straatintimidatie.  

 

Op verschillende niveaus worden oorzaken en motieven aangedragen voor seksuele straatintimidatie. 

Er kan gesteld worden dat het gaat om een samenspel van sociale, situationele en individuele factoren 

welke ervoor zorgen dat jongens en mannen overgaan tot het vertonen van seksueel intimiderend gedrag. 

Voor jongens of jonge mannen wordt vooral de invloed van de media en het groepsverband benadrukt 

door de respondenten. Daarnaast wordt opvoeding tot aan een bepaalde leeftijd beschouwd als een 

belangrijke beschermende factor. Seksueel intimiderend gedrag dat door oudere mannen wordt vertoond 

wordt gerelateerd aan twee motieven namelijk seksueel verlangen en het uiten van macht. Toch kunnen 

hierover geen harde uitspraken worden gedaan omdat over dit aspect te weinig informatie is verkregen. 

Het missen van sociale vaardigheden en het gebruik van alcohol of drugs worden door de respondenten 

geïdentificeerd als versterkende factoren die in samenspel met andere factoren kunnen leiden tot 

seksueel intimiderend gedrag. Uit het huidige onderzoek komen geen verbanden naar voren tussen 

demografische kenmerken en het vertonen van seksueel intimiderend gedrag. Wat betreft de situationele 

factoren spelen vooral de karakteristieken van het doelwit en het gedrag dat zij vertoont een belangrijke 

rol. Ook wordt de aanwezigheid van toezicht in de vorm van (bekende)omstanders of toezichthouders 

gezien als beschermend factor, over de rol van camera’s en straatverlichting bestaat geen eenduidig 

beeld.  
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1. Inleiding  
“[…] hier op straat zijn er mannen die je half uitkleden en die weten eigenlijk hoe jij er naakt uitziet, 

terwijl jij je kleren aanhebt. Dat fantaseren ze dan ook” (Fischer & Sprado, 2017, p. 20).  

 

Van de Rotterdamse vrouwen is maar liefst 64% in het afgelopen jaar drie of meer keer nagestaard, 

wanneer gekeken wordt naar vrouwen jonger dan 32 jaar dan blijkt dat percentage zelfs 77% te zijn. 

Vrouwen geven aan dat het nastaren hen het gevoel geeft dat zij van top tot teen visueel worden 

uitgekleed. Ze beschrijven het vaak als indringender en meer intimiderend dan nafluiten of sissen 

(Fischer & Sprado, 2017). Naast deze non-verbale vorm van seksueel getinte toenaderingen maken 

vrouwen ook verbale en fysieke vormen van seksueel getint gedrag mee. Vrijwel alle Rotterdamse 

vrouwen tussen de 18 en 45 jaar hebben een ervaring met seksueel getinte toenaderingen op straat in het 

afgelopen jaar. Ongeveer de helft van deze vrouwen ervaart het gedrag ook als intimiderend (Fischer & 

Sprado, 2017). Seksuele straatintimidatie is een breed en subjectief begrip waar vele uiteenlopende 

gedragingen onder kunnen vallen. Wat de een als intimiderend ervaart, kan door iemand anders worden 

geïnterpreteerd als een normale interactie of een onschuldige opmerking (Quinn, 2002). Over het 

algemeen omvat seksuele straatintimidatie verbale, non-verbale en fysieke vormen van seksueel getint 

gedrag. Het kan gaan om gedragingen zoals het maken van seksueel getinte geluiden, nastaren, iemand 

in het nauw drijven of iemand op een seksuele manier betasten (Fischer & Sprado, 2017). Deze 

gedragingen worden vertoond in publieke ruimtes zoals op straat of in het openbaar vervoer door 

onbekenden (Bowman, 1993; Davidson, Gervais & Sherd, 2015; Fairchild & Rudman, 2008; Fischer & 

Sprado, 2017; Macmillan, Nierobisz & Welsh, 2000). Over het algemeen is de man de pleger en de 

vrouw het slachtoffer van seksuele straatintimidatie, op deze vorm van intimidatie ligt dan ook de focus 

binnen het huidige onderzoek (Hitlan, et al., 2009; Kearl, 2009; Pina, et al, 2009; Wesselmann & Kelly, 

2010). Frequente blootstelling aan seksueel intimiderend gedrag kan verregaande gevolgen met zich 

meebrengen. Zo kan het leiden tot een toename van algemene gevoelens van angst en onveiligheid 

(Davidson, Butchko, Robbins, Sherd & Gervais, 2016; Fairchild & Rudman, 2008) en zorgt het er 

uiteindelijk voor dat vrouwen sterk beperkt worden in hun bewegingsvrijheid en hun gedrag gaan 

aanpassen. Ze lopen minder snel alleen over straat, vermijden bepaalde plekken en ontwijken oogcontact 

(Fairchild & Rudman, 2008; Fischer & Sprado, 2017).  

 

Dat seksuele straatintimidatie een fenomeen is met een grote impact wordt ook weerspiegeld in de 

toegenomen maatschappelijke en politieke aandacht van de afgelopen jaren. In 2005 is in de Verenigde 

Staten de organisatie Hollaback! opgericht, deze organisatie streeft naar het omvormen van de cultuur 

die intimidatie en geweld bestendigt. Daarnaast geeft het vrouwen de kans hun ervaringen met seksuele 

straatintimidatie online te delen (www.ihollaback.org). In Nederland zien we ook zulke initiatieven 

ontstaan. In 2014 is de stichting Stop Straatintimidatie gestart, welke in wil zetten op een proactief beleid 

tegen straatintimidatie. Via een burgerinitiatief vraagt zij de overheid een duidelijk signaal af te geven 

dat dit gedrag niet wordt getolereerd (www.straatintimidatie.org). Ook de politiek toont steeds meer 

interesse in het aanpakken van seksuele straatintimidatie. Zo heeft de PvdA, begin van dit jaar, een 

initiatiefwet ingediend waarmee het strafbaar zou moeten worden om vrouwen hinderlijk te volgen op 

straat of ze verbaal te intimideren. Het voorstel wordt gesteund door vele andere partijen (Schram, 

2017). Ook op lokaal niveau is onderkend dat seksuele straatintimidatie een groot probleem vormt 

waarvoor een oplossing gevonden dient te worden. De gemeente Rotterdam en de gemeente Amsterdam 

hebben beide een integraal plan van aanpak opgesteld waarin gekozen wordt voor een brede aanpak 

waarin verschillende maatregelen worden genomen zoals een campagne, strafbaarstelling en andere 

preventieve activiteiten (Gemeente Amsterdam, 2016; Gemeente Rotterdam, 2017).  

 

Bovenstaande plannen zijn voornamelijk gebaseerd op onderzoeken die informatie hebben verkregen 

van vrouwen en professionals (Broekhuizen, 2015; Fischer & Sprado, 2017). Tot nu toe is het mannelijk 

perspectief grotendeels buiten beschouwing gelaten in de wetenschappelijke literatuur rondom seksuele 

straatintimidatie (Logan, 2015). Dit terwijl de man degene is die het seksueel intimiderende gedrag het 

meest vertoont (Hitlan, Pryor, Hesson-McInnis & Olson, 2009; Wesselmann & Kelly, 2010). Wel zijn 
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er enkele studies die een vergelijking hebben gemaakt tussen het mannelijk en vrouwelijk perspectief 

op seksuele straatintimidatie (Blumenthal, 1998; Quinn, 2002; Rotundo, Nguyen & Sackett, 2001; 

Russel & Trigg, 2004). Uit deze onderzoeken blijkt dat mannen minder gedragingen identificeren als 

seksuele straatintimidatie dan vrouwen. Mannen beschouwen gedragingen zoals nafluiten en nastaren 

eerder als een compliment of vermakelijk, waar vrouwen het eerder zullen interpreteren als een 

intimiderende gedraging (Quinn, 2002; Rotundo, et al., 2001). Naast het feit dat mannen nauwelijks aan 

het woord zijn gekomen, heeft onderzoek naar seksuele straatintimidatie zich ook voornamelijk gefocust 

op ervaringen van vrouwen met seksuele straatintimidatie en de gevolgen die het gedrag teweeg kan 

brengen, in veel mindere mate is gekeken naar de achterliggende oorzaken en motieven (Henry, 2017; 

Wesselmann & Kelly, 2010). Voor een effectieve aanpak van seksuele straatintimidatie is het 

noodzakelijk informatie te verkrijgen over de oorzaken en motieven die ten grondslag liggen aan het 

gedrag, en dan met name de oorzaken en motieven die mannen aandragen aangezien zij degene zijn die 

in het merendeel van de gevallen de plegers zijn (Hitlan, et al., 2009; Wesselmann & Kelly, 2010). 

De enkele onderzoeken die de focus leggen op de oorzaken en motieven van seksuele 

straatintimidatie laten zien dat factoren op verschillende niveaus het gedrag verklaren. Zo worden er 

volgens Logan (2015) vaak twee deels overlappende motieven aangedragen voor het vertonen van 

seksueel intimiderend gedrag, namelijk binding en controle. Sommige mannen zien seksuele 

straatintimidatie als manier om de binding tussen hen en andere mannen te versterken (Quinn, 2002; 

Wesselmann & Kelly, 2010). Intimidatie wordt dan door de mannen gezien als een middel om verveling 

tegen te gaan en vriendschapsbanden te creëren of versterken (Wesselmann & Kelly, 2010). Andere 

mannen geven aan dat ze erop uit zijn om vrouwen te controleren, intimideren en terroriseren (Berdahl, 

2007a; Hitlan, et al., 2009; Logan, 2015). Vrouwen die de genderrollen overschrijden worden door 

middel van intimidatie op hun plek gezet. Ook een bedreiging van de mannelijk identiteit kan mannen 

stimuleren om intimiderend gedrag te vertonen (Berdahl, 2007a; Hitlan, et al., 2009). De seksuele 

stereotypes die in de media worden getoond dragen hieraan bij. Mannen die regelmatig worden 

geconfronteerd met seksuele stereotypes zullen namelijk eerder overgaan tot het vertonen van seksueel 

intimiderend gedrag (Hitlan, et al., 2009).  

Echter, een belangrijke beperking aan de bovenstaande onderzoeken naar seksuele 

straatintimidatie is de generaliseerbaarheid. De bestaande studies zijn namelijk hoofdzakelijk verricht 

in de Verenigde Staten en het is de vraag of de oorzaken en motieven die worden aangedragen in deze 

onderzoeken ook van toepassing zijn binnen de Nederlandse samenleving. Vooral omdat blijkt dat de 

seksuele moraal die in de Verenigde Staten heerst sterk verschilt van die in Nederland. In Nederland 

worden jongeren op een meer open en liberale wijze geïnformeerd over seksualiteit dan in Amerika 

(Schalet, 2011). Dit betekent dat de verklaringen die worden aangedragen in de Amerikaanse 

onderzoeken niet zomaar kunnen worden toegepast in de Nederlandse samenleving. Daarom is het van 

belang dat er ook in een Nederlandse context onderzoek wordt verricht naar de oorzaken en motieven 

van seksueel intimiderend gedrag. Op deze manier wordt getracht de lacune in het bestaande onderzoek 

naar seksuele straatintimidatie te dichten.  

 

Het doel van dit onderzoek is het geven van een overzicht van de kijk van de Rotterdamse man (boven 

de 18 jaar) op seksuele straatintimidatie en de oorzaken en motieven die zij aandragen voor het 

fenomeen. Deze informatie is een belangrijke schakel in het vinden van een duurzame oplossing voor 

het probleem. Aan de hand van dit overzicht kan de gemeente Rotterdam passend en effectief beleid 

ontwikkelen dat het probleem bij de wortels aanpakt. Dit doel wordt bereikt door op basis van een 

enquête een breed beeld te schetsen van het mannelijk perspectief op seksuele straatintimidatie en door 

middel van semigestructureerde interviews dit beeld te voorzien van diepgang en essentiële details. Deze 

doelstelling mondt uit in de volgende wetenschappelijke hoofdvraag en deelvragen. De centrale 

onderzoeksvraag luidt: 

 

Welke gedragingen beschouwen mannen als seksuele straatintimidatie en welke oorzaken en motieven 

identificeren mannen voor het vertonen van seksueel intimiderend gedrag op straat?  
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Uit deze centrale onderzoeksvraag kunnen de volgende deelvragen worden afgeleid: 

 

1. Welke seksueel getinte gedragingen beschouwen mannen als seksuele straatintimidatie? 

2. In hoeverre verschilt dit van de kijk van vrouwen op het fenomeen seksuele straatintimidatie? 

3. Hoe verklaren mannen dat sommige mannen seksueel intimiderend gedrag vertonen op straat 

en andere mannen niet? 

4. Zijn er specifieke demografische gegevens die samenhangen met het vertonen van seksueel 

intimiderend gedrag? 

5. Hoe verklaren mannen dat mannen in sommige situaties wel en in andere situaties geen seksueel 

intimiderend gedrag vertonen op straat? 

 

Dit onderzoek is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 wordt een overzicht geschetst van de 

wetenschappelijke literatuur rondom het fenomeen seksuele straatintimidatie. Allereerst wordt daar 

ingegaan op de definiëring van seksuele straatintimidatie en de mogelijke verschillen in de wijze waarop 

mannen en vrouwen aankijken tegen seksuele straatintimidatie. Vervolgens worden de oorzaken en 

motieven uiteengezet die mannen aandragen voor seksuele straatintimidatie, daarbij wordt een 

onderscheid gemaakt tussen oorzaken en motieven op macro-, meso- en microniveau. HIn hoofdstuk 3 

staat de methodologische verantwoording centraal. De werkwijze van het kwantitatieve en kwalitatieve 

onderzoek worden hier toegelicht en daarnaast wordt uiteengezet hoe deze met elkaar worden 

gecombineerd. Hoofdstuk 4 is een weergave van de onderzoeksresultaten, de kwantitatieve en 

kwalitatieve onderzoeksresultaten zullen parallel aan elkaar worden besproken en de bevindingen 

worden teruggekoppeld naar de literatuur. Ten slotte wordt in hoofdstuk 5 een algehele conclusie 

getrokken op basis van de empirische resultaten waarna de beperkingen en implicaties voor 

vervolgonderzoek worden besproken.  
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2. Theoretisch kader  
Het theoretisch kader beschrijft de relevante inzichten uit de wetenschappelijke literatuur over de kijk 

van mannen en vrouwen op seksuele straatintimidatie en de oorzaken en motieven die ten grondslag 

liggen aan het vertonen van seksueel intimiderend gedrag. Allereerst komt de bestaande kennis over het 

begrip seksuele (straat)intimidatie aan bod waarna het mannelijk perspectief op seksuele 

straatintimidatie wordt besproken ten opzichte van het vrouwelijk perspectief. Daarna zal nader worden 

ingegaan op de mogelijke oorzaken en motieven voor het vertonen van seksueel intimiderend gedrag en 

welke factoren daarbij een rol spelen.  

 

2.1 Het begrip seksuele (straat)intimidatie 

Seksuele intimidatie is een breed en subjectief begrip dat verschillende verschijningsvormen kan 

aannemen. Seksuele intimidatie kan voorkomen op straat (Fischer & Sprado, 2017), op school (Leach 

& Sitaram, 2007), op werkplekken (Quinn, 2002), in het openbaar vervoer (Gekoski, Gray, Horvath, 

Edwards, Emirali & Adler, 2015), in winkelcentra (Lenton, Smith, Fox & Morra, 1999), en in restaurants 

(Macmillan et al., 2000). Over het algemeen wordt in de wetenschappelijke literatuur onderscheid 

gemaakt tussen twee vormen van seksuele intimidatie namelijk, intimidatie door bekenden en 

intimidatie door onbekenden. De meest onderzochte vorm is seksuele intimidatie op de werkvloer waar 

het slachtoffer en de pleger bekenden zijn van elkaar (Macmillan et al., 2000; McCarty, Iannone & 

Kelly, 2014). Het gaat vaak om gedragingen zoals seksuele opmerkingen, ongewenste en ongevraagde 

aanrakingen en seksuele dwang.  

Volgens McCarty, et al., (2014) verschilt intimidatie door onbekenden op drie manieren van 

intimidatie door bekenden. Allereerst vindt intimidatie door onbekenden plaats in een publieke context 

in plaats van in een prestatie context. Daarnaast verschilt de relatie tussen de pleger en het slachtoffer 

omdat bij seksuele intimidatie door onbekenden er geen enkele band is tussen de pleger en het slachtoffer 

en bij seksuele intimidatie op de werkvloer kennen het slachtoffer en de pleger elkaar vaak enigszins. 

Ten slotte is de aard van het seksueel intimiderende gedrag anders. Seksuele intimidatie door bekenden 

omvat ongewenste seksuele of sekse-gerelateerde gedragingen zowel fysiek als verbaal. Vaak wordt 

seksuele intimidatie door bekenden ingedeeld in de volgende drie categorieën: (1) seksuele dwang, dit 

omvat uitdrukkelijke verzoeken tot het verrichten van seksuele handelingen in ruil voor bijvoorbeeld 

een loonsverhoging, (2) sekse-intimidatie, het naar beneden halen van vrouwen als gehele groep door 

het maken van seksistische grappen, en (3) ongewenste seksuele aandacht, het beledigen of naar beneden 

halen van een vrouw op individueel niveau door haar te behandelen als lustobject (Gelfand, Fitzgerald 

& Dragsgow, 1995). Intimidatie door onbekenden komt het meest overeen met de derde categorie, 

ongewenste seksuele aandacht. Het omvat vaak geen seksuele dwang omdat het voor de pleger vaak niet 

mogelijk is om een bepaald ‘voordeel’ zoals een loonsverhoging te beloven in ruil voor een seksuele 

handeling omdat de pleger zich niet in die positie bevindt.  

Uit onderzoek van Macmillan, et al., (2000) komt naar voren dat intimidatie door onbekenden 

veel vaker voorkomt dan intimidatie door bekenden. Vrouwen rapporteerden in 85% van de gevallen 

intimidatie door onbekenden en in 51% van gevallen was er sprake van intimidatie door bekenden. 

Daarnaast wordt intimidatie door onbekenden vaker geassocieerd met negatieve emoties en zorgt het 

voor meer onveiligheidsgevoelens dan intimidatie vertoond door bekenden. (Macmillan, et al., 2000; 

Quin, 2002; Wasti & Cortina, 2002).  

 

In de literatuur worden verschillende termen gebruikt voor seksuele intimidatie door onbekenden, een 

aantal veel gebruikte voorbeelden zijn “seksisme”, “seksueel terrorisme”, “catcalls”, “publieke 

intimidatie”, “onbekenden intimidatie”, “seksuele intimidatie” en de meest gebruikte term “seksuele 

straatintimidatie”. di Leonardo (1981) was de eerste die gebruik maakte van de term straatintimidatie en 

de definitie die zij hanteerde was zeer specifiek en luidde als volgt:  

Street harassment occurs when one or more strange men accost one or more women whom they 

perceive as heterosexual in a public place which is not the woman’s worksite. Trough looks, 

words, or gestures the man asserts object, and forcing her to interact with him. (pp. 51-52) 
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Het zeer specifiek definiëren van seksuele straatintimidatie komt terug in meerdere oudere werken 

omtrent straatintimidatie. Bowman (1993) en Davis (1994) geven aan dat straatintimidatie uit vele 

verschillende gedragingen, gebaren en opmerkingen kan bestaan, toch kennen zij een aantal specifieke 

kenmerken toe aan straatintimidatie. Bowman (1993) komt met de volgende karakteristieken: 

1) Het doelwit van straatintimidatie is de vrouw; 

2) De plegers zijn mannen; 

3) De plegers zijn onbekenden voor het doelwit; 

4) De ontmoeting is face-to-face; 

5) Het vindt plaats op een openbare plek zoals op straat of in het openbaarvervoer; 

6) De inhoud van de uitspraak, indien die aanwezig is, is niet bedoeld voor de rest van het publiek 

maar specifiek gericht op het individu.   

Davis (1994) voegt nog een aantal kenmerken toe aan de bovenstaande opsomming omtrent de aard van 

de seksueel intimiderende gedraging. Volgens haar gaan de opmerkingen vaak over delen van het 

lichaam die normaal niet zichtbaar zijn. Daarnaast zijn de opmerkingen zeer denigrerend. Wanneer de 

vrouw reageert op een seksueel intimiderende gedraging dan escaleert dit regelmatig in vijandigheid 

van de pleger (Davis, 1994). Wanneer de vrouw bijvoorbeeld antwoordt met ‘bedankt’ creëert ze een 

dialoog en voor een dialoog zijn twee subjecten nodig. Zo verplaatst de vrouw zich van de positie als 

‘object’ naar de positie van ‘subject’ dit dwarsboomt de poging van de pleger om haar te kleineren wat 

kan leiden tot vijandigheid (Davis, 1994).  

 

De definities van Bowman (1993) en Davis (1994) zijn inmiddels op een aantal punten sterk achterhaald. 

In de meer recentere werken wordt seksuele straatintimidatie een stuk breder gedefinieerd als 

“ongewenste seksuele aandacht van onbekenden in publieke ruimtes, zoals op straat of in het openbaar 

vervoer” (Davidson, et al., 2016; Fairchild & Rudman, 2008; Kearl, 2009; Lenton et al., 1999; 

Wesselmann & Kelly, 2010) Straatintimidatie kan verschillende verschijningsvormen aannemen zowel 

verbaal(seksueel getinte opmerkingen, seksueel getinte grapjes, seksueel getinte bedreigingen), non-

verbaal(sissen, fluiten, staren, gluren, het maken van kusgeluiden) als fysiek(weg versperren, ongewenst 

aanraken, achtervolgen, zich opzettelijk tegen iemand aanduwen) (Bowman, 1993; Fischer & Sprado, 

2017; Logan, 2015). Daarnaast wordt de vrouw niet meer beschouwd als het enige doelwit van 

straatintimidatie. De groep slachtoffers blijkt zeer divers te zijn, ook mannen ervaren seksuele 

straatintimidatie, weliswaar in mindere mate (van Berlo & van Beek, 2015). Ook het zesde punt van 

Bowman (1993), waarin hij aangeeft dat het gedrag zich specifiek richt op het individu, wordt 

tegenwoordig niet meer erkend. Zo blijkt dat seksueel intimiderend gedrag in veel gevallen ook wordt 

gebruikt als manier om indruk te maken op de omgeving en daarmee niet specifiek gericht is op de 

vrouw (Bernard & Schlaffer, 1993; Gailey & Prohaska, 2007; Wells, Neighbors, Tremblay & Graham, 

2011). 

 

2.2 Vrouwelijk perspectief op seksuele straatintimidatie 

Het hangt van verschillende factoren af of een vrouw een gedraging identificeert als seksuele 

straatintimidatie. Het in het nauw drijven, achtervolgen, vragen om seks of seksuele handelingen en het 

maken van seksueel getinte opmerkingen, grappen of beledigingen wordt nagenoeg door elke 

Rotterdamse vrouw gezien als seksuele straatintimidatie (Fischer & Sprado, 2017). Vooral de fysieke 

vormen, het in het nauw drijven en achtervolgen wekken gevoelens van onveiligheid en angst op. 

Verbale en non-verbale seksueel getinte gedragingen zoals het complimenteren van iemand met zijn of 

haar uiterlijk, nafluiten, sissen en nastaren zorgen in mindere mate voor onveiligheidsgevoelens bij de 

Rotterdamse vrouwen (Fischer & Sprado, 2017). Het complimenteren van iemand met zijn of haar 

uiterlijk wordt door 41% van de Rotterdamse vrouwen zelfs als vleiend ervaren en 12% voelt zich 

gevleid wanneer zij nagefloten wordt (Fischer & Sprado, 2017). Aan de overige seksueel getinte 

geluiden zoals sissen of klakken worden minder positieve gevoelens gekoppeld. Intimidatie wordt niet 

door alle vrouwen op dezelfde manier ervaren en geïnterpreteerd (Fairchild, 2009). Sommige vrouwen 

ervaren een seksueel getinte gedraging als een inbreuk op hun persoonlijke vrijheid terwijl anderen het 
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zien als een compliment (Fairchild, 2009; Fairchild, 2010). Het perspectief van de vrouw op seksuele 

straatintimidatie wordt deels bepaald door haar eerdere ervaringen met vormen van intimidatie (Fischer 

& Sprado, 2017; Macmillan, et al., 2000). Bij vrouwen die veel te maken krijgen met seksueel 

intimiderend gedrag kan gewenning optreden waardoor gedragingen door hen minder snel worden 

geïdentificeerd als seksuele straatintimidatie (Fischer & Sprado, 2017). Ook de situatie waarin een 

gedraging zich voordoet heeft invloed op de wijze waarop het gedrag door een vrouw wordt 

geïnterpreteerd (Fairchild, 2010). Uit onderzoek blijkt dat de kenmerken van de pleger bepalend zijn 

voor de wijze waarop het gedrag wordt geïnterpreteerd. Zo worden seksueel getinte gedragingen door 

jonge en/of aantrekkelijke mannen minder snel als intimiderend ervaren dan diezelfde gedragingen door 

oude en/of onaantrekkelijke mannen (Fairchild, 2010; Fischer & Sprado, 2017). Daarnaast heeft een 

onbekende pleger een groter effect op de onveiligheidgevoelens van het slachtoffer dan een bekende 

pleger (Fairchild, 2010; Macmillan, et al., 2000). Ook wanneer er sprake is van een grote sociale afstand 

tussen het slachtoffer en de pleger, wordt het gedrag als meer intimiderend ervaren (Fischer & Sprado, 

2017; Macmillan, et al., 2000).  

 

Naast de karakteristieken van de pleger is de situatie waarin het gedrag plaatsvindt ook bepalend voor 

de ervaring van het slachtoffer. Een seksueel getinte gedraging op een geïsoleerde plek heeft 

bijvoorbeeld meer impact op het slachtoffer dan op een drukke plek, in het bijzonder wanneer het ‘s 

avonds of ’s nachts is omdat er dan minder omstanders aanwezig zijn die te hulp kunnen schieten 

(Davidson, et al., 2016; Fischer, 2017; Macmillan, et al., 2000; Fairchild, 2010). Ook wanneer een 

vrouw alleen is zal een gedraging sneller intimiderend overkomen dan wanneer zij in het gezelschap is 

van anderen (Fairchild, 2010). Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de aanwezigheid van anderen 

de vrouw in staat stelt de situatie onschadelijk te maken door het voorval te bespreken (Fairchild, 2010). 

Een gedraging komt ook sneller intimiderend over wanneer de pleger deel uitmaakt van een groep 

(Fischer & Sprado, 2017). Daarnaast blijkt het ervaren van ongewenst seksueel gedrag in de eigen wijk 

als meer intimiderend te worden ervaren omdat de pleger dan mogelijk weet waar het slachtoffer woont. 

Een andere belangrijke omgevingsfactor is de straatverlichting. In gebieden waar de straat slecht verlicht 

wordt zullen vrouwen gedrag eerder identificeren als intimiderend (Fischer & Sprado, 2017). Factoren 

zoals cameratoezicht en aanwezigheid van toezichthouders worden door de vrouwen minder belangrijk 

gevonden (Fischer & Sprado, 2017). Het bovenstaande laat zien wat vrouwen identificeren als seksueel 

intimiderend gedrag, echter over welke opvattingen mannen hanteren met betrekking tot 

straatintimidatie en welke factoren hierop van invloed zijn, is nog weinig bekend. Wel zijn er 

onderzoeken uitgevoerd die het mannelijk perspectief vergelijken met het vrouwelijk perspectief op 

seksuele intimidatie, deze worden in de volgende paragraaf uiteengezet.  

 

2.3 Mannelijk en vrouwelijk perspectief 

In het merendeel van de studies komt naar voren dat mannen gedragingen minder snel beschouwen als 

intimiderend dan vrouwen (Bitton & Shaul, 2013; Blumenthal, 1998; DeSouza & Solberg, 2004; Quinn, 

2002; Rotundo, et al., 2001; Russel & Trigg, 2004). Seksuele intimidatie wordt door mannen vaak als 

iets onschuldigs gezien dat wordt uitgelokt door de vrouw. De man legt de schuld eerder bij het 

slachtoffer terwijl vrouwen de schuld overwegend bij de pleger leggen (Laniya, 2005; Sigal, et al., 

2005). De intimiderende gedragingen worden door mannen sneller genormaliseerd terwijl vrouwen het 

gedrag eerder zullen problematiseren (Rubin & Borgers, 1990). Zo zullen vrouwen de consequenties 

van seksuele intimidatie ernstiger inschatten in vergelijking met mannen (DeSouza & Fransler, 2003). 

Ook zijn vrouwen eerder voorstander van een strenge bestraffing van seksueel intimiderend gedrag 

terwijl mannen een lichtere bestraffing aanhangen (Sigal, Braden-Maguire, Patt, Goodrich, & Perrino, 

2003; Sigal, et al., 2005). Een mogelijke verklaring voor het verschil in definiëring van seksuele 

intimidatie tussen mannen en vrouwen, is dat vrouwen een grotere kans lopen om slachtoffer te worden 

van seksueel intimiderend gedrag dan mannen waardoor zij bepaalde seksueel getinte gedragingen 

eerder zullen veroordelen en problematiseren (DeSouza & Solberg, 2004; Schoenfeldt, Maue & Nelson, 

2002; Sigal, et al., 2003; Sigal, et al., 2005). Zo zullen milde seksueel getinte gedragingen door vrouwen 

eerder als bedreigend worden ervaren omdat het een voorbode kan zijn voor een meer extreme seksuele 
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handeling zoals aanranding (Shoenfelt, et al., 2002). Omdat vrouwen meer ervaring hebben met het 

fenomeen seksuele intimidatie kunnen zij zichzelf ook beter inleven in de situatie van het slachtoffer 

ten opzichte van mannen die in veel mindere mate met seksuele intimidatie worden geconfronteerd 

(Berdahl, Magley & Waldo, 1996; Herzog, 2007; Sigal, et al. 2005). Ook hebben mannen vaak meer 

moeite met het vertonen van empathie richting het slachtoffer omdat zij hun masculiene imago in stand 

proberen te houden (Quinn, 2002). Om hun mannelijkheid effectief te tonen aan de buitenwereld 

negeren zij de pijn van het slachtoffer en verzwakken zij haar standpunt. Het verschil in de wijze waarop 

mannen en vrouwen aankijken tegen seksuele intimidatie heeft volgens Quinn (2002) vaak niet te maken 

met het feit dat mannen het gedrag niet doorzien maar meer met het gebrek aan motivatie om zichzelf 

te identificeren met het vrouwelijke slachtoffer. 

 

Een ander belangrijk aspect dat een verklaring kan bieden voor het feit dat vrouwen meer gedragingen 

bestempelen als seksuele intimidatie, is het verschil in mate van angst voor criminaliteit. Vrouwen 

blijken namelijk angstiger te zijn voor criminaliteit dan mannen, terwijl mannen over het algemeen een 

grotere kans lopen om slachtoffer te worden van criminaliteit (Fisher & Sloan, 2003; McCrea, Shyy, 

Western & Stimson, 2005; Schafer, Huebner & Bynum, 2006). Dit verschil tussen de angst voor 

criminaliteit en het werkelijke risico op slachtofferschap wordt ook wel de ‘fear of crime paradox’ 

genoemd (Pain, 2001; Scott, 2003). Maar vrouwen blijken niet altijd minder risico te lopen om 

slachtoffer te worden van criminaliteit dan mannen. Zo blijkt dat de mate van angst van vrouwen meer 

in proportie is met het risico op slachtofferschap wanneer wordt gekeken naar seksueel gerelateerde 

delicten (Pain, 2001; Reid & Konrad, 2004). Vrouwen worden namelijk tien keer vaker het slachtoffer 

van seksueel geweld of verkrachting dan mannen, waardoor zij een constante angst voor mogelijke 

seksuele victimisatie met zich meedragen (Ferraro, 1995,1996). De vrees voor verkrachting en ander 

seksueel geweld is volgens Ferraro (1996) onlosmakelijk verbonden aan de angst voor andersoortige 

delicten, dit wordt ook wel de ‘shadow of sexual assault’ genoemd. De ‘shadow of sexual assault’ houdt 

in dat de angst voor verkrachting, de angst voor andere delicten, en dan met name persoonlijke delicten, 

beïnvloedt (Ferraro, 1996; Fisher & Sloan, 2003). Daarnaast worden de gevoelens van angst bij de 

vrouw vergroot door het gevoel fysiek kwetsbaarder te zijn en minder in staat te zijn zichzelf te 

verdedigen in vergelijking met de man (Schafer, et al., 2006). Deze verschillen in angstgevoelens tussen 

mannen en vrouwen kunnen wellicht deels verklaren waarom vrouwen meer gedragingen identificeren 

als intimiderend ten opzichte van mannen.  

 

Toch blijken mannen en vrouwen niet altijd te verschillen wat betreft hun percepties op seksuele 

intimidatie (Gutek, 1995; Gutek & O’Connor, 1995). De grootte van het verschil tussen de opvattingen 

van mannen en vrouwen over seksuele intimidatie varieert tussen verschillende type gedragingen. Zo 

blijkt het verschil groter te zijn voor gedragingen zoals intimidatie in een vijandige werkomgeving, 

denigrerende houding ten opzichte van vrouwen, druk om te daten of ongewenst fysiek contact. Het 

verschil neemt af wanneer het gaat om gedragingen zoals seksuele voorstellen en seksuele dwang 

(Rotundo, et al., 2001). Over het algemeen blijkt dat er vaker onenigheid bestaat tussen mannen en 

vrouwen wanneer het gaat om ambigue situaties (Rotundo, et al., 2001; Runtz & O’Donnell, 2003; 

Russell & Trigg, 2004; Wiener & Hurt, 2000). Terwijl als het gaat om zeer onschuldige gedragingen 

zoals het geven van een complimentje (Rotundo, et al., 2001; Wiener & Hurt, 2000) of om zeer extreme 

seksueel getinte gedragingen zoals het seksueel betasten van iemand, dan verdwijnt het verschil in 

perceptie bijna volledig (Russel & Trigg, 2004). In de bovenstaande literatuur ligt de focus voornamelijk 

op seksuele intimidatie op de werkvloer, de bevindingen die hieruit naar voren komen worden in het 

huidige onderzoek getoetst voor seksuele intimidatie op straat.  
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2.4 Oorzaken en motieven voor seksueel intimiderend gedrag 

Seksueel intimiderend gedrag kan op verschillende niveaus worden verklaard, over het algemeen wordt 

een onderscheid gemaakt tussen drie niveaus van verklaren, het macro-, meso- en microniveau 

(Bijleveld, 2013). Het macroniveau richt zich op de maatschappelijke achtergronden van de pleger, het 

mesoniveau gaat in op de invloeden vanuit de directe omgeving en het microniveau focust zich op de 

individuele factoren (Bijleveld, 2013). In het huidige onderzoek worden binnen het macroniveau de 

culturele basis van het fenomeen en de invloeden vanuit de media behandeld. Binnen het mesoniveau 

wordt onderscheid gemaakt tussen de invloed van opvoeding, leeftijdsgenoten, en situationele factoren. 

In deze paragraaf wordt ook het gebruik van neutralisatietechnieken besproken. Ten slotte wordt 

gekeken naar de individuele factoren die van invloed zijn op het wel of niet vertonen van seksuele 

straatintimidatie. In figuur 1 zijn de oorzaken en motieven voor seksuele straatintimidatie schematisch 

weergegeven.  

 
Figuur 1. Schematische weergave oorzaken en motieven seksuele straatintimidatie.  

 

2.4.1 Macrofactoren  
Het macroniveau is het hoogste aggregatieniveau, dat wil zeggen dat het gaat om processen die zich op 

een niveau boven het individu afspelen. De factoren die in dit onderzoek binnen het macroniveau 

behandeld worden, zijn de culturele basis van seksuele intimidatie en de invloed van de media op het 

vertonen van seksueel intimiderend gedrag (Bijleveld, 2013).  

 

2.4.1.1 Culturele basis  
Volgens het socio-culturele model is seksuele straatintimidatie het product van de historische ongelijke 

machtsverhouding tussen mannen en vrouwen (Stockdale, 1993; Welsh, 1999). Straatintimidatie is een 

mechanisme waarmee mannen hun macht en dominantie uiten over vrouwen (Berdahl, 2007b; Davis, 

1994; Kisseling, 1991; Lenton, et al., 1999; Welsh, 1999). Deze uiting van dominantie kan gezien 

worden als een sociale manifestatie van het traditionele patriarchale systeem waar nog steeds kenmerken 

van te vinden zijn binnen onze samenleving (Herzog, 2007; Stockdale, 1993; Welsh, 1999). Het 

patriarchale systeem is een cultuur waar een sterk onderscheid wordt gemaakt tussen de rol van de man 

en de vrouw, ook wel genderrollen genoemd. Daarnaast is binnen het patriarchale systeem sprake van 

een grote mate van genderstratificatie, de man krijgt een hogere status toegekend ten opzichte van de 

vrouw (Henry, 2017; Herzog, 2007). De gendersstratificatie is op verschillende vlakken terug te zien 

binnen onze samenleving. Bijvoorbeeld in het bedrijfsleven waar vrouwen minder verdienen en minder 

hoge posities bezitten dan mannen (Portegijs & van den Brakel, 2016). Deze patriarchale structuur van 

de maatschappij draagt bij aan het feit dat vrouwen meer seksueel geïntimideerd worden dan mannen 
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(Stockdale, 1993). Volgens Berdahl (2007a) wordt seksuele intimidatie ingezet als een vrouw zich niet 

gedraagt naar de genderrollen of seksuele stereotypes die heersen binnen een cultuur. De vrouwelijke 

idealen waar een vrouw zich aan zou moeten houden zijn, liefdadigheid, compassie en gevoeligheid. 

Van mannen wordt verwacht dat ze assertief, ambitieus, dominant en onafhankelijk zijn. Deze idealen 

zijn binnen elke cultuur in meer of mindere mate aanwezig. Wanneer deze genderrollen niet meer 

duidelijk zijn wordt de mannelijke identiteit bedreigd. Dit zorgt voor een extra motivatie voor het 

vertonen van intimiderend gedrag richting het andere geslacht (Berdahl, 2007a; Henry, 2017; Maass, 

Cadinu, Guarnieri & Grasselli, 2003). Vooral mannen die de bestaande genderrollen onderschrijven en 

zich sterk relateren aan de mannelijke identiteit zullen seksueel intimiderend gedrag vertonen (Maass et 

al., 2003; Russell & Trigg, 2004). Straatintimidatie houdt de bestaande ongelijke machtsverhouding 

tussen mannen en vrouwen in stand en draagt bij aan de acceptatie van mannelijke dominantie binnen 

de maatschappij (Henry, 2017). Het intimideren accentueert de status van de vrouw binnen de 

samenleving als subject dat te allen tijde kan worden geobjectiveerd en gekleineerd (Kisseling, 1991; 

Berdahl, 2007b). De maatschappelijke context, welke sociale status koppelt aan geslacht, maakt dit 

mogelijk. Het motiveert individuen om hun status op grond van hun geslacht te beschermen (Berdalh, 

2007b). De feministische theorie ondersteunt deze bevindingen door gebruik te maken van socio-

culturele factoren voor het verklaren en interpreteren van seksuele intimidatie. Zo geeft deze theorie aan 

dat seksuele intimidatie niet volgt uit seksueel verlangen maar gezien moet worden als een manier om 

vrouwen te controleren en domineren, welke voortkomt uit de patriarchale structuur van onze 

samenleving (Henry, 2017; Samuels, 2004). De normalisering van seksuele intimidatie binnen de 

samenleving zorgt er volgens de feministische theorie voor dat mannen het gedrag als normaal gaan 

beschouwen terwijl vrouwen juist zichzelf meer de schuld zullen geven wanneer zij slachtoffer worden 

van seksuele intimidatie (Vaux, 1993).  

 

Tussen culturen kunnen ook grote verschillen bestaan over wat onder seksuele intimidatie valt (Fiedler 

& Blanco, 2006; Luthar & Luthar, 2002, 2008). Een bepaalde gedraging zoals nafluiten kan binnen de 

ene cultuur worden gezien als iets ‘normaals’ terwijl het binnen een andere cultuur gedefinieerd wordt 

als seksuele intimidatie (Fiedler & Blanco, 2006; Luthar & Luthar, 2002, 2008). Het is van belang om 

het culturele aspect dat invloed uitoefent op het fenomeen intimidatie te verduidelijken, het model van 

Hofstede (1980) kan hieraan bijdragen. Hofstede onderscheidt vier dimensies welke culturele 

verschillen tussen landen nader kunnen verklaren. De vier dimensies die worden behandeld door 

Hofstede zijn, machtsafstand, masculiniteit vs. femininiteit, individualisme vs. collectivisme en 

onzekerheidsvermijding. De eerste twee dimensies sluiten het beste aan bij het probleem seksuele 

intimidatie en zullen daarom hierna nader worden toegelicht.  

 

Machtsafstand geeft de mate van ongelijkheid weer tussen bepaalde groepen zoals mannen en vrouwen 

binnen een samenleving. De ongelijkheid kan zich uiten in verschillende aspecten zoals ongelijke 

verdeling van rijkdom, status en prestige (Luthar & Luthar, 2002). De gehele maatschappij is vaak 

ingesteld op deze mate van machtsafstand. Een grotere machtsafstand wordt gevonden in Arabische en 

Latijns-Amerikaanse landen. Een kleinere machtsafstand kan worden gevonden in landen zoals 

Nederland en Canada (Luthar & Luthar, 2002). Landen waar een grotere machtsafstand heerst zijn 

landen die zich ook toleranter zullen opstellen ten opzichte van seksuele intimidatie. In lijn der 

verwachting zijn landen met een kleinere machtsafstand minder tolerant ten aanzien van ongewenste 

seksuele gedragingen (Luthar & Luthar, 2002, 2008). Naast het beïnvloeden van de tolerantie heeft het 

culturele aspect nog andere consequenties. Uit onderzoek blijkt namelijk dat mannen afkomstig uit een 

cultuur waar sprake is van een grotere machtsafstand een grotere kans hebben op het vertonen van 

seksueel intimiderend gedrag. De cultuur vormt de waarnemingen en gedragingen van de mannen zodat 

zij meer de neiging hebben om anderen met minder macht seksueel uit te buiten (Luthar & Luthar, 

2008).  

De andere dimensie die de relatie tussen cultuur en seksuele intimidatie verder kan duiden is 

masculiniteit vs. femininiteit. Binnen deze dimensie gaat het om de aspecten die als belangrijk worden 

beschouwd binnen een maatschappij (Hofstede, 1980). Assertiviteit, hardheid, dominantie en 
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prestatiegerichtheid zijn eigenschappen die belangrijk worden geacht binnen een cultuur die hoog scoort 

op masculiniteit. Een voorbeeld van een masculien land is Saoedi-Arabië. De culturen waar meer sprake 

is van femininiteit zorgen voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen en verwerpen assertiviteit. De 

onderdelen die binnen deze culturen centraal staan zijn bescheidenheid, tederheid en zorg (Hofstede, 

1980). Seksuele intimidatie is volgens velen sterk gerelateerd aan de dominante mannelijke cultuur die 

mannen stimuleert hard en assertief te zijn (Fiedler & Blanco, 2006; Graham & Homel, 2008; Thompson 

& Cracco, 2008). De bovenstaande literatuur richt zich voornamelijk op seksuele intimidatie op de 

werkvloer maar is mogelijk ook van toepassing op seksuele intimidatie op straat.  

 

2.4.1.2 Media 
Een andere macrofactor die een belangrijke rol speelt bij het verklaren van seksueel intimiderend gedrag 

is de media. De media laat een patroon van mannelijke dominantie en verheerlijking van geweld jegens 

vrouwen zien welke het patriarchale systeem van macht en status ongelijkheid ondersteunt (Collins & 

Rothe, 2017). De seksuele inhoud van de media is vanaf de eeuwwisseling sterk toegenomen (Brown, 

2002; Papadopoulos, 2010). In muziekteksten worden vrouwen geobjectiveerd, geseksualiseerd en 

gedomineerd door mannen (Bretthauer et al., 2007). In de pornografie worden vrouwen neergezet als 

lustobject waar de man mee kan doen wat hij wil (Collins & Rothe, 2017; Flood, 2009). Verschillende 

studies laten zien dat blootstelling aan media waarin de vrouw wordt gepresenteerd als lustobject of 

wordt neergezet als seksueel stereotype de tolerantie van mannen met betrekking tot seksuele intimidatie 

en agressie vergroot (Dill, Brown & Collins, 2008; Lanis & Covell, 1995; Milburn, Mather & Conrad, 

2000; Papadopoulos, 2010). Ondanks dat de media zowel mannen als vrouwen objectiveert, worden 

vrouwen significant vaker neergezet als lustobject dan mannen (Papadopoulos, 2010). Zo blijkt ook uit 

een onderzoek naar reclamebeelden waarin vrouwen drie keer meer op een seksueel provocerende 

manier gekleed werden dan mannen. Daarnaast vertoonden ongeveer 80% van de beelden vrouwen in 

seksuele houdingen en in de helft van de beelden werd alleen een lichaamsdeel of delen van de vrouw 

vertoond (Reichert, Lambiase, Morgan, Carstarphen & Zavoina, 1999). Het objectiveren van vrouwen 

in de moderne media kan expliciete en directe vormen inhouden zoals het maken van seksuele 

opmerkingen of uitdagend geklede vrouwen in een commercial maar het kan ook gaan om meer subtiele 

en indirecte vormen zoals de aanwezigheid van een vrouw als decoratief element in een tv-programma 

(Galdi, Maass & Cadinu, 2013). De consequenties van de blootstelling aan seksuele stereotypes in de 

media zijn groot, het kan leiden tot meer tolerantie onder mannen met betrekking tot seksuele intimidatie 

en tot het goedkeuren van geweld jegens vrouwen (Dill, et al., 2008; Lanis & Covell, 1995; Milburn, et 

al., 2000). Naast het vergroten van de tolerantie heeft de media ook impact op het interpersoonlijke 

gedrag van de man. Wanneer de media de vrouw in een ondergeschikte positie plaatst, door haar op een 

seksuele manier te tonen, bevordert dat de uitoefening van macht over vrouwen door mannen. Dit kan 

zich uiten in het vertonen van seksueel intimiderend gedrag (Dill, et al., 2008; Hitlan, et al., 2009; Galdi, 

et al., 2013; Rudman & Borgida, 1995). 

 

Deze relatie tussen media en seksuele (straat)intimidatie kan worden verklaard aan de hand van de 

sociale cognitieve theorie van Bandura (2001). Veel onderzoekers gebruiken de sociale cognitieve 

theorie als manier om de negatieve effecten gerelateerd aan de blootstelling aan de media te verklaren 

(Pajares, Prestin, Chen & Nabi 2009). De sociale cognitieve theorie bestudeert het mechanisme achter 

het effect van media op gedrag (Bandura, 2001). Volgens deze theorie zullen mensen gedrag dat wordt 

getoond in de media sneller reproduceren als daaraan vooral positieve consequenties worden verbonden 

(Bandura, 2001; Pajares, et al., 2009). Dus wanneer in de media mannelijke dominantie en geweld 

jegens vrouwen wordt verheerlijkt is de kans groter dat jongens en mannen dit gedrag zullen imiteren. 

Aan de andere kant zal negatieve bekrachtiging van seksueel intimiderend gedrag in de media ervoor 

zorgen dat mannen een negatieve houding krijgen ten opzichte van seksuele intimidatie en uiteindelijk 

zal het mannen ook ontmoedigen om het gedrag zelf te gaan vertonen (Bandura, 2001). De positieve en 

negatieve consequenties die volgen op gedrag dienen als aanwijzingen voor de toeschouwers of bepaald 

gedrag geschikt of gepast is om te laten zien (Aubrey, 2004; Bandura, 2001). Toch vonden Nabi & Clark 

(2008) dat negatieve consequenties die worden gerelateerd aan gedrag in de media niet altijd ervoor 
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zorgen dat het gedrag niet wordt vertoond. Zo kan het zijn dat door de waardering van het personage 

dat het gedrag laat zien in de media, de negatieve consequentie in het niet valt en het gedrag toch zal 

worden nagebootst. Vooral van (jongere) kinderen wordt verwacht dat ze meer vatbaar zijn voor het 

leren van ongewenst gedrag via de media doordat hun oorzaak-gevolg redenering en het inzien van het 

verschil tussen realiteit en fictie nog onvoldoende is ontwikkeld (Bryant & Miron, 2004).  

De mate van het observationeel aanleren van gedrag dat in de media wordt getoond hangt af van 

een aantal factoren. Zo begint het observationeel leren met aandacht van het publiek voor de inhoud van 

de media. De aandacht voor een bepaalde mediabron neemt toe wanneer de media zorgt voor amusement 

en tevredenheid (Nabi & Kremar, 2004). Ook de stijl en de interactiviteit van de media spelen een rol 

bij het bevorderen van de aandacht (Pajares, et al., 2009). Identificatie met het karakter dat het gedrag 

laat zien wordt ook beschouwd als belangrijke factor. Volgens Bandura (2001) zorgen gelijkenissen wat 

betreft leeftijd, geslacht en etniciteit met het karakter dat het gedrag vertoont voor een grotere kans dat 

het gedrag in de realiteit wordt nagebootst. Daarnaast speelt onze persoonlijkheid en identiteit ook een 

belangrijke rol bij de keuze voor bepaalde media. Volgens het Media Practice Model van Steele (1999) 

bepaalt onze identiteit de interpretatie van de media en de toepassing ervan in het dagelijks leven. Deze 

toepassing in het dagelijks leven leidt vervolgens weer tot een meer of minder bewuste keuze om die 

mediabeelden in het eigen denken en gedragspatronen op te nemen en onderdeel te maken van de eigen 

identiteit (Steele, 1999). Figuur 2 geeft dit schematisch weer.  

 

 
 

Figuur 2. Media Practice Model. Adapted from “Teenage sexuality and media practice: Factoring in the influences of family, 

friends, and school,” by J. R. Steele, 1999, The Journal of Sex Research, 36(4), p. 335.  

 

Zo is de impact van de media groter bij jongeren waarbij door school of ouders niet over seksuele 

onderwerpen wordt gepraat (Brown, 2002; Fischer & Sprado, 2017). Ook jongeren die in mindere mate 

zijn begeleid door hun ouders in de omgang met de media staan meer open voor de manier waarop 

seksualiteit wordt neergezet in de media. Zij nemen een meer geseksualiseerde houding aan en hun 

seksfantasieën zijn voornamelijk gebaseerd op wat zij in de media onder ogen krijgen (Nikken, 2007).   

De hiervoor besproken macrofactoren verklaren waarom seksuele intimidatie voorkomt binnen 

onze maatschappij (Stockdale, 1993). Dit brengt ons tot de oorzaken die zich bevinden in de directe 

omgeving van de jongens en mannen, deze factoren worden ook wel mesofactoren genoemd.  
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2.4.2 Mesofactoren  

Het mesoniveau is minder eenduidig af te grenzen, het gaat om al die niveaus tussen het micro- en 

macroniveau. Het begrip bestrijkt dus een zeer breed gebied (Bijleveld, 2013). Binnen dit onderzoek 

wordt onderscheid gemaakt tussen de invloed van opvoeding, leeftijdsgenoten en situationele factoren 

die vanuit de directe omgeving invloed uitoefenen op een persoon. Ook wordt in deze paragraaf 

ingegaan op de neutralisatietechnieken die mogelijk gebruikt worden om seksueel intimiderend gedrag 

te neutraliseren.  

 

2.4.2.1 Opvoeding 

Onderzoek toont aan dat mesofactoren in de directe omgeving van het kind, zoals de manier waarop 

ouders hun kind opvoeden, een sterke invloed uitoefent op het gedrag van het kind (Dekovic & Prinzie, 

2016). In opvoeding kan over het algemeen een onderscheid worden gemaakt tussen twee globale 

dimensies: ondersteuning en controle (Maccoby, 2000; McCabe, 2014). Bij ondersteuning gaat het om 

het tonen van affectie, waardering en betrokkenheid. Ook communicatie tussen ouders en het kind is 

hier een belangrijk onderdeel van. Wanneer binnen een gezin sprake is van een gebrek aan steun, warmte 

en affectie zullen de kinderen eerder minder communicatief vaardig zijn, meer conflicten hebben, 

minder positieve interacties hebben met leeftijdsgenoten en meer antisociaal gedrag vertonen zoals 

bijvoorbeeld seksuele straatintimidatie (Dekovic & Prinzie, 2016). De controle dimensie richt zich op 

het aanleren van regels en normen, het bieden van structuur en houvast en het toezien op de naleving 

van opgestelde regels en grenzen (Dekovic & Prinzie, 2016). Uit onderzoek blijkt dat gebrek aan 

toezicht door ouders een van de belangrijkste voorspellers is voor het vertonen van antisociaal gedrag 

in de adolescentie (Dekovic, 1999; Marceau, et al., 2015). Daarnaast zullen jongeren ook eerder 

antisociaal gedrag vertonen wanneer door de ouders geen duidelijke regels worden opgesteld (Dekovic, 

1999). Hieruit blijkt dat de kwaliteit van de ouder-kindrelatie een belangrijke invloed uitoefent op het 

gedrag dat door het kind wordt vertoond. Een theorie waarin een link wordt gelegd tussen de ouder-kind 

relatie en het vertonen van antisociaal gedrag is de sociale controle theorie van Hirschi (1969). Volgens 

deze theorie is de mens van nature geneigd om antisociaal gedrag te vertonen. Personen die sterke en 

blijvende bindingen hebben met de conventionele samenleving hebben minder kans op het vertonen van 

antisociaal gedrag dan personen met zwakke bindingen. Volgens Hirschi (1969) bestaan er vier type 

bindingen, de binding die binnen deze paragraaf centraal staat, is de gehechtheid aan belangrijke 

personen zoals ouders. Een sterke binding tussen ouders en kind functioneert als een indirect 

controlemechanisme en heeft volgens Hirschi (1969) een remmend effect op het vertonen van 

antisociaal gedrag.  

 

Naast de relatie tussen de algemene opvoeding en antisociaal gedrag dat wordt vertoond door het kind, 

dient binnen dit onderzoek extra aandacht te worden besteed aan de seksuele opvoeding. De seksuele 

opvoeding is een onderdeel van de algemene opvoeding en wordt vaak gezien als het geven van 

voorlichting over seksualiteit, maar bestaat daarnaast ook uit het leren op een respectvolle manier met 

jezelf en anderen om te gaan (Klai & Ponjaert-Kristofferson, 2005; Vermeire, 2005). Een autoritatieve 

opvoedstijl blijkt een positief effect te hebben op de seksuele ontwikkeling van het kind (Zwiep, 2008, 

Vermeire, 2005). Een autoritatieve opvoedstijl gaat uit van begeleiding van het kind, het geven van 

informatie en het stimuleren van verantwoord gedrag (Hoeve, Dubas, Eichelsheim, van der Laan, 

Smeenk & Gerris, 2009). In de seksuele opvoeding betekent dit dat ouders hun kinderen heldere 

informatie verschaffen over seksualiteit en hen leren de wensen en grenzen van anderen te respecteren. 

De verschillen die bestaan tussen hoe jongeren omgaan met hun seksualiteit wordt voor een groot 

gedeelte verklaard door de ouder-kindrelatie (de Graaf, van Wesenbeeck, Woertman & Meeus, 2009; 

Diiorio, Pluhar & Belcher, 2003). Uit onderzoek blijkt dat bij allochtone jongeren vaak sprake is van 

een gebrek aan openheid binnen het gezin als het gaat om seksualiteit. Vooral binnen Turkse en 

Marokkaanse gezinnen is vanwege de taboe- en schaamtecultuur sprake van een beperkte seksuele 

opvoeding. Praten met je kinderen over seks wordt binnen sommige culturen gezien als het geven van 

toestemming aan je kind om seksueel actief te worden. Het gebrek aan openheid blijkt ook binnen 

Antilliaanse en Surinaamse gezinnen een rol te spelen (Hollander & Frouws, 2012). Bij jongeren die 
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een beperkte seksuele opvoeding hebben blijkt de seksuele moraal voor een groot deel bepaald te worden 

door wat ze leren op straat, van de media en van vrienden (Fischer & Sprado, 2017).  

 

In het bovenstaande is voornamelijk ingegaan op de intentionele oftewel bewuste opvoeding. Naast de 

bewuste opvoeding is ook sprake van onbewuste of functionele opvoeding, deze heeft betrekking op de 

dagelijkse, vanzelfsprekende omgang met kinderen (Eldering, 2006; Zwiep, 2008). Hier kan een link 

worden gelegd naar de differentiële-associatietheorie van Sutherland (1947). Volgens deze theorie kan 

het vertonen van antisociaal gedrag zoals seksuele straatintimidatie worden toegeschreven aan 

criminogene invloeden vanuit de directe sociale omgeving, zoals de ouders. Via interactie- en 

communicatieprocessen, zowel verbaal als non-verbaal, worden technieken, motieven, houdingen en 

rechtvaardigen overgedragen die benodigd zijn voor het vertonen van antisociaal gedrag zoals seksuele 

straatintimidatie (Sutherland, 1947). Vaak gaat het niet om het actief aanleren van antisociaal gedrag 

maar dienen de ouders onbewust als rolmodel. De differentiële-associatietheorie voorspelt dat jongens 

die binnen het gezin in grote mate worden blootgesteld aan definities die positief staan tegenover 

seksueel intimiderend gedrag, ook een grotere kans hebben zelf seksueel intimiderend gedrag te 

ontwikkelen (Sutherland, 1947).  

 

2.4.2.2 Leeftijdsgenoten  

Een tweede belangrijke mesofactor die een rol speelt bij het verklaren van seksueel intimiderend gedrag 

is de invloed van leeftijdsgenoten. Wanneer kinderen rond de 12 jaar oud zijn neemt de invloed van de 

ouders sterk af en gaan kinderen steeds meer met leeftijdsgenoten optrekken (Pels, 2003). De steun en 

controle door ouders blijft aanwezig maar de invloed van leeftijdsgenoten neemt sterkt toe, vooral met 

betrekking tot onderwerpen gerelateerd aan seksualiteit (Chia, 2006). Leeftijdsgenoten kunnen daarom 

ook wel beschouwd worden als mede-opvoeders (Pels, 2003). Verschillende theorieën gaan in op de 

manier waarop jongeren elkaars gedrag beïnvloeden en hoe dit kan resulteren in het vertonen van 

antisociaal gedrag zoals seksuele straatintimidatie. Een bekende theorie is de differentiële-

associatietheorie van Sutherland (1947), volgens deze theorie wordt antisociaal gedrag aangeleerd 

binnen intieme en persoonlijke groepen. Acceptatie en stimulatie van antisociaal gedrag afkomstig van 

leeftijdsgenoten weegt sterk mee bij de afwegingen die jongeren maken om bepaald gedrag te vertonen 

(Pels, 2003). Uit onderzoek blijkt dat het vertonen van seksueel intimiderend gedrag, door 

leeftijdsgenoten vaak wordt geaccepteerd en gemotiveerd. Jongeren worden hierdoor blootgesteld aan 

een overmaat van opvattingen en houdingen die positief staan tegenover seksuele intimidatie waardoor 

de kans op het zelf vertonen van seksueel intimiderend gedrag wordt vergroot (Graham, Bernards, 

Osgoods, Abbey, Parks & Flynn, 2014; Thompson & Cracco, 2008; Wesselmann & Kelly, 2010).  

De sociale leertheorie van Burgess en Akers (1996) is een aanvulling op de differentiële-

associatietheorie. Deze theorie biedt meer inzicht in leerprocessen binnen jeugdgroepen. Volgens deze 

theorie wordt gedrag aangeleerd aan de hand van voorbeelden uit de groep. Gedrag waar de groep 

positief tegenover staat wordt beloond en zal vaker worden vertoond. Gedrag dat niet wordt 

geaccepteerd binnen de groep of wordt afgestraft zal niet snel worden herhaald. Gedrag zoals seksuele 

(straat)intimidatie dat door de conventionele samenleving als afwijkend wordt beschouwd maar door de 

groep wordt geaccepteerd zal daardoor toch worden vertoond door jongeren (de Jong & van Gemert, 

2010).  

Een aantal aspecten binnen de groepsdynamische processen dragen bij aan het vertonen van 

seksueel intimiderend gedrag zoals bijvoorbeeld groepsdruk (Lacasse, Purdy & Mendelson, 2003). Een 

groepslid kan groepsdruk ervaren wanneer hij of zij wordt gedwongen door andere groepsleden zich op 

een bepaalde manier te gedragen. Maar groepsdruk kan ook plaatsvinden zonder druk uitoefening. 

Iemand maakt dan zelf een inschatting van de waarden en normen die gelden binnen een groep en gaat 

daar naar handelen (de Jong & van Gemert 2010). Naast groepsdruk wordt ook statusverhoging gezien 

als een belangrijke drijfveer voor het vertonen van intimiderend gedrag. Binnen een vriendengroep 

wordt seksueel intimiderend gedrag vaak gebruikt als manier om status te verwerven en zich te laten 

gelden (Gailey & Prohaska, 2007). Statusbehoefte of ‘statusangst’, waarbij sprake is van een tekort aan 

status of een bedreiging van de status, vergroten daarom de kans op het vertonen van seksueel 
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intimiderend gedrag (Short & Strodtbeck, 1965). Het tonen van loyaliteit aan vrienden is een ander 

motief voor het vertonen van seksueel intimiderend gedrag. Het tonen van intimiderend gedrag zou de 

groepsbinding bekrachtigen en vriendschappen versterken, indirect wordt daarmee loyaliteit getoond 

aan de groep (Logan, 2015; Quinn, 2002). Gevoelens van anonimiteit spelen ook een rol bij het vertonen 

van antisociaal gedrag in groepsverband. Een groep zorgt voor een verminderde kans op ontdekking 

vooral in grotere groepen of bij afwezigheid van toezicht. Dit idee heerst in grote mate ook onder de 

plegers van seksueel intimiderend gedrag (Quinn, 2002; Warr, 2002; Wessellmann & Kelly, 2010). 

Volgens Barak (2005) leidt anonimiteit zelfs tot meer extreme vormen van seksuele intimidatie. Dit 

wordt ook wel het deindividualisatie proces genoemd, groepen verkleinen de individuele 

verantwoordelijkheid en creëren anonimiteit (Wijermans, 2011). Daarnaast is het bestrijden van 

verveling in de groep ook een belangrijke drijfveer voor het vertonen van intimiderend gedrag. Veel 

vormen van antisociaal gedrag zoals seksuele straatintimidatie komen volgens Pels (2003) voort uit het 

bestrijden van verveling en creëren van spanning en vermaak.  

Het bovenstaande beschrijft de invloed van leeftijdgenoten op het vertonen van antisociaal 

gedrag en verklaard waarom jongens overgaan tot het vertonen van seksueel intimiderend gedrag in 

groepsverband (Bernard & Schlaffer, 1993; Logan, 2015; Quinn, 2002; Wesselmann & Kelly, 2010).  

 

Een plek waarbinnen de hierboven beschreven groepsdynamische processen duidelijk terugkomen is de 

straatcultuur. De straatcultuur is een begrip dat veelvuldig wordt gebruikt in relatie tot het verklaren van 

de hedendaagse jeugdcriminaliteit. Straatcultuur wordt door Bougois (1995) gedefinieerd als: “het 

complexe en conflictueuze web van overtuigingen, symbolen, mechanismen van interactie, waarden en 

ideologieën welke zijn ontstaan door de uitsluiting uit de heersende samenleving”. Cohen (1955) en 

Cloward en Ohlin (1960) waren een van de eerste die spraken over subculturen binnen groepen jongeren. 

Cohen (1955) beargumenteerde dat de conventionele doelen van de dominante samenleving voor 

delinquente jongeren onhaalbaar zijn waardoor frustraties ontstaan voornamelijk met betrekking tot hun 

status. De angst te falen zorgt ervoor dat de jongeren een subcultuur creëren die zich afzet tegen de 

conventionele cultuur. Cloward en Ohlin (1960) zijn het deels met Cohen (1955) eens maar menen dat 

de doelen die de jongeren nastreven overeenkomen met die van de conventionele samenleving. Volgens 

hen zijn het de middelen waarmee geprobeerd wordt de doelen te bereiken die afwijken. In Nederland 

is recent onderzoek gedaan naar straatculturen, hieruit blijkt dat jongens gebruik maken van ervaringen 

en kennis opgedaan op school, werk, thuis en via sociale media om hun straatcultuur te ontwikkelen (de 

Jong, 2010; El Hadioui, 2011). Het gedrag dat door de jeugdgroepen wordt getolereerd of aangemoedigd 

wijkt vaak af van de conventionele opvattingen (de Jong, 2010). Binnen de straatcultuur kan men een 

aantal centrale waarden onderscheiden welke samen de ‘code of the street’ vormen (Anderson, 2000; de 

Jong, 2010). Een aantal van deze straatwaarden worden hier toegelicht vanwege hun mogelijke relatie 

met seksuele straatintimidatie. Allereerst heerst er binnen de straatcultuur een sterke masculiene 

houding, waarin geweld en brutaliteit worden genormaliseerd en waar mannen worden gestimuleerd om 

hard te zijn (El Hadioui, 2011). Deze masculiene cultuur wordt in verschillende onderzoeken sterk 

gerelateerd aan hoge tolerantie voor seksuele intimidatie (Fiedler & Blanco, 2006; Graham & Homel, 

2008; Thompson & Cracco, 2008). Intimidatie wordt dan gebruikt als manier om de mannelijkheid te 

bevestigen (Cornwall & Lindisfarne, 1994). Weerbaarheid is een andere belangrijke straatwaarde, 

jongens vertonen intimiderend gedrag naar willekeurige voorbijgangers om hun mannelijkheid en 

weerbaarheid aan de rest van de groep te tonen. De jongens die toekijken worden vermaakt door de 

spanning die door het uitdagende gedrag wordt gecreëerd (Bernard & Schlaffer, 1993; de Jong, 2007; 

Gailey & Prohaska, 2007; Wells et al., 2011). Intimidatie wordt daardoor ook vaak gezien als een 

spelletje dat wordt gespeeld door mannen voor mannen (Quinn, 2002). Een ander belangrijk element 

binnen de straatcultuur welke mogelijk invloed heeft op het vertonen van intimiderend gedrag is de 

houding jegens vrouwen. Vrouwen worden binnen de straatcultuur vaak neergezet als lustobject dat 

veroverd dient te worden. Mannen gebruiken vrouwen als middel om hun status binnen de straatcultuur 

te laten stijgen (de Jong, 2010; El Hadioui, 2011). Dit beeld van de vrouw wordt sterk beïnvloed door 

de seksuele stereotypes die in de media worden geportretteerd en dan vooral in de rapmuziek, welke de 

vrouw vaak in een ondergeschikte positie plaatst (El Hadioui, 2011; de Jong, 2010). 
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De invloed van leeftijdsgenoten is vooral van invloed op (jonge) jongens en speelt in veel 

mindere mate een rol bij (oudere) mannen. Na de adolescentie gaan mannen zich namelijk vaak op meer 

serieuze zaken focussen zoals het aangaan van een relatie en het vinden van een baan en besteden 

daardoor minder tijd aan hun leeftijdsgenoten (Pels, 2003).  

 

2.4.2.3 Neutralisatietechnieken 
Naast het aanleren van antisociaal gedrag binnen de directe sociale omgeving kunnen ook onderling 

technieken worden uitgewisseld om de geldigheid van de heersende normen en waarden tijdelijk te 

verminderen, deze technieken worden ook wel neutralisatietechnieken genoemd (Sykes & Matza, 1975). 

Mannen van alle leeftijden gebruiken neutralisatietechnieken om de verantwoordelijkheid te ontlopen 

die is verbonden aan het vertonen van seksueel intimiderend gedrag (Fischer & Sprado, 2017). 

Neutralisatietechnieken worden vaak achteraf ingezet om de negatieve waarden die verbonden zijn aan 

antisociaal gedrag te ontkennen. Schuldgevoelens die verbonden zijn aan antisociaal gedrag worden op 

deze manier beperkt. De technieken worden niet alleen gebruikt om gedrag achteraf te neutraliseren 

maar ze kunnen ook worden gebruikt om vooraf de morele bezwaren die verbonden zijn aan een 

antisociale gedraging te neutraliseren (Sykes & Matza, 1975). Op deze manier dienen de technieken als 

motivatie voor het vertonen van seksueel intimiderend gedrag (Fischer & Sprado, 2017). Sykes en Matza 

(1975) onderscheiden vijf typen rechtvaardigingen. In de literatuur met betrekking tot seksuele 

straatintimidatie komen een aantal neutralisatietechnieken duidelijk terug waaronder het ontkennen van 

slachtofferschap en het ontkennen van schade.  

Het ontkennen van slachtofferschap houdt in dat de pleger erkent dat er een slachtoffer is, maar 

hij plaatst daarbij de kanttekening dat de schuld mede bij het slachtoffer ligt. Zo geloven veel mannen 

dat vrouwen bijdragen aan de situatie waarin seksuele intimidatie plaatsvindt omdat ze zich bijvoorbeeld 

op een bepaalde wijze kleden of gedragen (Henry, 2017; Rubin & Borgers, 1990). In het volgende citaat 

komt het ontkennen van slachtofferschap duidelijk naar voren: ‘‘I did not intentionally want to harass 

women but I believed that women send subtle message through the way they are dressed. Women with 

tight clothes are probably sending a message that they are asking for sex.’’ (Henry, 2017, p. 278).  

 Bij het ontkennen van schade claimt de pleger dat het slachtoffer geen schade heeft ondervonden 

aan het vertoonde gedrag. In verschillende studies komt naar voren dat mannen die seksueel 

intimiderend gedrag vertonen aangeven dat vrouwen te gevoelig zijn en vaak de intenties van de man 

verkeerd interpreteren (Hill & Silva, 2005; Lacasse, et al., 2003; Quinn, 2002; Russell & Trigg, 2004). 

De plegers gaan ervan uit dat de seksuele toenadering door de vrouw wordt gewaardeerd, ze beschouwen 

het als een compliment en ontkennen daarmee de schade die wordt veroorzaakt door seksuele 

straatintimidatie (Hill & Silva, 2005; Lacasse, et al., 2003; Quinn, 2002; Russell & Trigg, 2004). Ook 

beseffen mannen vaak niet wat de impact is van het seksueel intimiderende gedrag wat ze vertonen, 

waardoor ze het idee hebben dat ze geen schade veroorzaken (Fischer & Sprado, 2017). 

 

2.4.2.4 Situationele factoren 

Naast factoren uit de sociale context moet ook gekeken worden naar situationele factoren om antwoord 

te kunnen geven op de vraag waarom seksuele straatintimidatie in sommige situaties wel en in andere 

situaties niet wordt vertoond. De routine activiteitentheorie van Cohen & Felson (1979) maakt deel uit 

van de situationele benadering. Volgens de grondleggers bepaalt de situatie of er gelegenheid is voor 

het plegen van criminaliteit of antisociaal gedrag. Seksuele straatintimidatie zou volgens deze theorie 

het resultaat zijn van de samenkomst van de volgende drie aspecten: 

1) De aanwezigheid van een gemotiveerde dader; 

2) De aanwezigheid van een aantrekkelijk doelwit (persoon, object of plaats); 

3) De afwezigheid van adequaat toezicht, zowel formeel als informeel. 

Het uitgangspunt van deze theorie is dat meer antisociaal gedrag zal plaatsvinden wanneer gemotiveerde 

daders en aantrekkelijke doelwitten zich op dezelfde tijd en plaats begeven zonder adequaat toezicht 

(Cohen & Felson, 1979). Deze theorie kan de toename in ernst en frequentie van seksuele 

straatintimidatie vanaf de jaren 80 verduidelijken. Sinds de jaren ‘80 gaan vrouwen meer buitenshuis 

werken, krijgen ze later kinderen en besluiten ze eerder te scheiden. Als gevolg hiervan brengt een groter 
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aantal vrouwen steeds meer tijd door in publieke ruimtes zonder aanwezigheid van echtgenoot of 

kind(eren). Daarnaast zorgden periodes van recessie en werkeloosheid voor een toename van mannen 

op straat (Bowman, 1993; Natarajan, 2008). Deze trend zorgt voor meer doelwitten en gemotiveerde 

daders in publieke ruimtes, zonder adequaat toezicht van bijvoorbeeld een echtgenoot, wat leidt tot meer 

gelegenheid voor seksuele straatintimidatie.  

 

In de loop van de tijd heeft Felson (2000) de routine activiteiten theorie verder uitgewerkt. Zo heeft hij 

aan het tweede aspect, de aanwezigheid van een aantrekkelijk doelwit, vier criteria toegevoegd namelijk: 

waarde, gewicht, zichtbaarheid en toegankelijkheid. Waarde houdt in dat sommige slachtoffers 

waardevoller zijn dan anderen. Onderzoek naar seksuele straatintimidatie toont aan dat plegers een 

voorkeur hebben voor jongere vrouwen (Broekhuizen, 2015; Fischer & Sprado, 2017; Lenton, et al., 

1999; Meza-de-Luna & Garcia-Falconi, 2015). Van de Rotterdamse vrouwen tussen de 18 en 26 jaar 

geeft ongeveer 69% aan seksuele intimidatie meegemaakt te hebben in het afgelopen jaar, binnen de 

leeftijdsgroep 39 tot en met 45 jaar is dat nog maar 23% (Fischer & Sprado, 2017). Dit kan verschillende 

oorzaken hebben. Volgens Welsh (1999) worden jongere vrouwen als meer seksueel beschikbaar 

ingeschat dan oudere vrouwen en zullen zij daardoor meer seksuele intimidatie ervaren. Maar het zou 

ook zo kunnen zijn dat jongere vrouwen, in tegenstelling tot oudere vrouwen, vaker alleen of in 

gezelschap van andere vrouwen op stap gaan, in plaats van met een man of kinderen waardoor zij als 

een gemakkelijker doelwit worden ingeschat (Lenton, et al., 1999).  

Een ander belangrijk element is het ‘gewicht’ van het doelwit. Het ‘gewicht’ van het doelwit is 

een inschatting van de pleger of hij het slachtoffer aankan (Felson, 2000). Vrouwen die er kwetsbaar uit 

zien of waarvan blijkt dat zij zich minder goed kunnen verdedigingen, zullen daarom eerder het 

slachtoffer worden van seksuele straatintimidatie (Herzog, 2007). Volgens professionals (wijkagenten, 

jongeren- en buurtwerkers) lopen meisjes met een lager opleidingsniveau of een licht verstandelijke 

beperking daarom meer kans om slachtoffer te worden van seksuele straatintimidatie (Fischer & Sprado, 

2017). Zij kunnen minder goed hun grenzen aangeven en worden daardoor aangemerkt als een 

kwetsbaar doelwit (Fischer & Sprado, 2017). De zichtbaarheid van het doelwit is ook van belang voor 

de aantrekkelijkheid van het doelwit, alleen wanneer het doelwit zichtbaar is voor de pleger is de kans 

op slachtofferschap aanwezig.  

Toegankelijkheid is de laatste factor die invloed uitoefent op de aantrekkelijkheid van het 

doelwit. Vrouwen onder invloed van alcohol worden door mannen beschouwd als doelwit dat makkelijk 

toegankelijk is, voornamelijk omdat mannen het idee hebben dat vrouwen onder invloed eerder zullen 

deelnemen aan seksueel contact dan vrouwen die niet gedronken hebben (Abbey & Harnish, 1995; 

George, Gournic, & McAfee, 1988; Parks & Scheidt, 2000). Daarnaast verlaagt intoxicatie de 

mogelijkheid van de vrouw om zichzelf te beschermen tegen slachtofferschap. Daarom blijkt uit 

verschillende studies dat vrouwen onder invloed van alcohol vaker het slachtoffer zijn van ongewenste 

seksuele gedragingen dan vrouwen die nuchter zijn (Abbey, Zawacki, Buck, Clinton, & McAuslan, 

2001; Graham, et al., 2014; Rothman & Silverman, 2007).  

 

Het derde aspect dat een rol speelt bij het vertonen van seksueel intimiderend gedrag is volgens de 

routine activiteiten theorie de afwezigheid van adequaat toezicht. Felson (2000) gaf aan dat wanneer het 

gaat om adequaat toezicht, niet alleen gedacht moet worden aan formeel toezicht door agenten of 

beveiligers maar vooral ook aan informeel toezicht door omstanders zoals familie, vrienden of 

onbekenden. De theorie gaat ervan uit dat wanneer er weinig tot geen toezicht aanwezig is op een plek 

door bijvoorbeeld afwezigheid van omstanders, straatverlichting of camera’s dat dat ertoe leidt dat 

iemand eerder zal overgaan tot het vertonen van antisociaal gedrag zoals seksuele straatintimidatie 

(Felson, 2000). Op publieke plekken, zoals op straat, wordt daarom eerder seksueel intimiderend gedrag 

vertoond dan op semi-publieke plekken zoals winkelcentra, restaurants en theaters of op private plekken 

waar sprake is van meer formeel en informeel toezicht (Lenton, et al., 1999; MacMillan, et al., 2000).  

 

Zodoende zal op plekken waar gemotiveerde daders en aantrekkelijke doelwitten samenkomen zonder 

adequaat toezicht door bijvoorbeeld toezichthouders of omstanders, meer seksuele straatintimidatie 
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worden gesignaleerd. Zo blijkt dat een drukke en luide setting meer gelegenheid biedt voor seksuele 

intimidatie omdat daar veel mensen samenkomen (Fischer & Sprado, 2017; Thompson & Cracco, 2008). 

In het onderzoek van Fischer & Sprado (2017) gaf 75% van de vrouwelijke respondenten aan seksuele 

straatintimidatie mee te maken in winkelgebieden en 57% kwam in aanraking met intimiderend gedrag 

op drukke wegen of pleinen en in veel mindere mate in rustige gebieden zoals een park. Daarnaast heeft 

het seizoen ook invloed op de mate waarin gemotiveerde daders en aantrekkelijke doelwitten 

samenkomen. Zo ervaren vrouwen meer overlast van seksuele straatintimidatie in de zomer en in de 

lente, mogelijk omdat dan meer mensen zich in de openbare ruimte bevinden, dan in de winter of de 

herfst (Fischer & Sprado, 2017). Ook het dagdeel heeft invloed op de frequentie van seksueel 

intimiderend gedrag op straat, zo is een duidelijke piek te zien tussen acht en twaalf uur ’s avonds. De 

routine activiteiten theorie verklaart dit door het feit dat in die tijdsperiode meer mannen en vrouwen 

zich op straat bevinden dan op andere tijdstippen (Fischer & Sprado, 2017).  

 

2.4.3 Microfactoren 

Zojuist zijn de macro- en mesofactoren besproken die een rol spelen bij het vertonen van seksueel 

intimiderend gedrag. Waar echter ook aandacht aan besteed dient te worden is de invloed van 

individuele factoren. Tot op heden is er nog weinig onderzoek gedaan naar individuele kenmerken van 

de plegers van seksuele straatintimidatie, toch zijn er wel een aantal karakteristieken te onderscheiden 

die een belangrijke rol spelen bij seksuele intimidatie op de werkvloer die mogelijk ook van toepassing 

zijn op plegers van intimidatie op publieke plekken (Pina, Gannon & Saunders, 2009).  

 

2.4.3.1 Biologische factoren 

Allereerst zouden biologische factoren een belangrijke rol kunnen spelen bij het vertonen van seksuele 

intimidatie. Het biologische perspectief beargumenteert dat seksuele intimidatie gezien moet worden als 

een expressie van seksueel verlangen (Pina, et al., 2009; Stockdale, 1993). Mannen proberen, door zich 

op een seksueel intimiderende manier te gedragen, simpelweg hun voortplantingssucces te 

maximaliseren (Pani, et al., 2009). Vanwege de grotere behoefte aan seks die mannen van nature hebben 

ten opzichte van vrouwen, ontstaat er een mismatch welke kan escaleren in seksuele agressie (Pina, et 

al., 2009; Stockdale, 1993). Deze grotere behoefte aan seks is een verklaring voor het feit dat mannen 

vaker de pleger zijn van seksueel intimiderend gedrag dan vrouwen (Browne, 1997; Stockdale, 1993). 

Ook zouden de meeste plegers ongetrouwd zijn omdat intimidatie door het biologische perspectief wordt 

beschreven als verlengstuk van het partnerkeuzeproces (Pina, et al., 2009).  

 

2.4.3.2 Persoonlijkheidstrekken 

Naast de biologische factoren kan ook gekeken worden naar de invloed van persoonlijkheidstrekken op 

het vertonen van intimiderend gedrag. Tot nu toe is de literatuur daarover nog zeer beperkt. Toch kunnen 

er een aantal algemene uitspraken worden gedaan (Pina, et al., 2009). Zo wordt in het onderzoek van 

Lee, Gizzarone & Ashton (2003) een negatief verband gevonden tussen de persoonlijkheidsdimensie 

eerlijkheid-genegenheid en de kans op het vertonen van seksuele intimidatie. Deze 

persoonlijkheidsdimensie gaat in op de individuele verschillen tussen bereidheid om iemand te 

exploiteren en de onwil om dat te doen (Ashton, Lee & Son, 2000). Het negatieve verband houdt in dat 

iemand die bereid is een ander te exploiteren ook eerder over zal gaan tot het vertonen van seksuele 

intimidatie (Lee, et al., 2003). Daarnaast wordt ook een negatief verband gevonden tussen de 

persoonlijkheidstrek openheid en de kans op het vertonen van seksuele intimidatie (Larrimer-

Scherbaum & Popovich, 2001; Lee, et al., 2003). Door Lee et al., (2003) wordt hier een verklaring voor 

gegeven, hij geeft aan dat het een mogelijke reflectie is van autoritarisme. Autoritaire mannen hebben 

de neiging macht en dominantie uit te oefenen over anderen in hun omgeving die minder machtig zijn 

zoals etnische minderheden, kinderen of vrouwen, zij dienen dan als doelwit om de autoritaire agressie 

op af te reageren (Begany & Milburg, 2002; Lee, et al., 2003). Wanneer gekeken wordt naar de meer 

antisociale persoonlijkheidskarakteristieken dan blijkt dat plegers van seksuele intimidatie vaak mannen 

zijn die weinig sociale vaardigheden bezitten en psychopathische trekken vertonen zoals gebrek aan 



 24 

empathie en beheersing (Kosson, Kelly & White, 1997; Ménard, Hall, Phung, Ghebrial & Martin, 2003; 

Rapaport & Burkhart, 1984).  

 

2.4.3.3 Gebruik alcohol en/of drugs 

Daarnaast kan ook gekeken worden naar de invloed van alcohol op seksuele straatintimidatie. Naar de 

invloed van alcohol op seksuele straatintimidatie is weinig tot geen onderzoek gedaan. Waar wel 

onderzoek naar is gedaan, is het verband tussen het gebruik van alcohol en seksuele agressie. De 

bevindingen uit deze onderzoeken zijn mogelijk ook van toepassing op seksuele straatintimidatie. 

Onderzoek toont aan dat er een verband bestaat tussen het gebruik van alcohol en seksuele agressie 

(Abbey, McAuslan, & Ross, 1998; Abbey, et al., 2001; Wilson, Calhoen, & McNair, 2002). Deze link 

tussen alcohol en seksuele agressie kan op verschillende manieren worden verklaard. Zo kan alcohol 

worden gezien als een lustopwekkend middel welke het seksueel verlangen doet toenemen (Crowe & 

George, 1989). Alcohol kan volgens Abbey, et al., (1998) ook de kans verhogen op het verkeerd 

interpreteren van de intenties van de vrouw waardoor de situatie kan escaleren in seksueel geweld. 

Alcohol vermindert namelijk de cognitieve functies waarmee stimuli geïnterpreteerd worden. Vooral 

als het gaat om ambigue stimuli is het voor iemand onder invloed moeilijk deze te herkennen. 

Bijvoorbeeld wanneer een vrouw lacht dan wordt dit door de man geïnterpreteerd als dat zij zich 

aangetrokken voelt tot de man (Abbey, et al., 1998). Daarnaast wordt alcohol ook vaak gebruikt als 

manier om ongepast gedrag zoals seksuele straatintimidatie te neutraliseren. Alcohol wordt dan ingezet 

als excuus voor het vertonen van ongepast gedrag waardoor de eigen verantwoordelijkheid voor het 

gedrag wordt verminderd (Abbey, 2002; Abbey, et al., 2001). Alcohol wordt ook gerelateerd aan slechte 

agressiebeheersing, vooral wanneer een man zich bedreigd voelt kan alcohol iemand over de grens van 

wat toelaatbaar is, laten gaan. Bijvoorbeeld wanneer een vrouw niet op de gewenste manier reageert op 

een seksueel getinte toenadering, dan kan dit voor een man aanvoelen als een bedreiging. Door 

intoxicatie kan deze situatie sneller escaleren in seksueel geweld (Abbey, 2002). Alcohol is niet zozeer 

een oorzaak voor het vertonen van seksueel intimiderend gedrag maar meer een versterkende factor.  

 

Over de relatie tussen het gebruik van drugs en het vertonen van seksueel intimiderend gedrag is nog 

weinig bekend. Wel zijn er onderzoeken die zich focussen op het gebruik van drugs en agressie welke 

wellicht het verband tussen het gebruik van drugs en seksuele straatintimidatie kunnen verduidelijken. 

In vergelijking met alcohol, is de relatie tussen het gebruik van drugs en geweld minder duidelijk, dit 

komt mede door de grote verschillen die bestaan tussen de type drugs (Ramaekers, et al., 2016). 

Middelen zoals cannabis en heroïne leiden waarschijnlijk niet tot agressie vanwege de dempende 

eigenschappen van dit type drugs (Hoaken & Stewart, 2003). Van deze middelen wordt dan ook niet 

verwacht dat zij een stimulerend effect hebben op het vertonen van seksueel intimiderend gedrag. 

Stimulerende middelen zoals (meth)amfetamine en cocaïne zullen vanwege hun stimulerende effect 

eerder leiden tot agressief gedrag en daardoor mogelijk ook eerder resulteren in seksuele agressie 

(Ramaekers, et al., 2016). Ook het combineren van alcohol en stimulerende middelen zou volgens 

sommigen voor agressie zorgen (Nabben & Korf, 2000; Pennings, Opperhuizen & van Amsterdam, 

2002).  

 

2.4.3.4 Demografische kenmerken 

Ten slotte kan gekeken worden naar de demografische factoren van de plegers. Over het algemeen zijn 

de plegers van seksuele intimidatie mannelijk, zowel op de werkvloer als in publieke ruimtes (Hitlan, et 

al., 2009; Kearl, 2009; Pina, et al, 2009; Wesselmann & Kelly, 2010). Wat betreft de andere 

demografische kenmerken zoals burgerlijke staat, leeftijd en opleidingsniveau bestaat een minder 

eenduidig beeld. Sommige studies geven aan dat de plegers van seksuele intimidatie op de werkvloer 

vaak getrouwde mannen zijn, die ouder en hoger opgeleid zijn dan het slachtoffer. Daarnaast hebben de 

plegers vaak hiërarchie over het slachtoffer (Gutek, 1985; Komaromv, Bindman, Haber & Sande, 1993). 

Terwijl andere onderzoeken laten zien dat de plegers juist vaak directe collega’s zijn van het slachtoffer 

en dus geen hiërarchisch hogere positie bezitten dan het slachtoffer (Cleveland & Kerst, 1993; DeSouza 

& Fransler, 2003). Of deze hiërarchische aspecten bij de plegers van seksuele straatintimidatie ook terug 
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te vinden zijn is te betwijfelen omdat op straat in veel mindere mate sprake is van een hiërarchische 

structuur in vergelijking met de werkvloer. Over de leeftijd van de plegers bestaat ook geen eenduidig 

beeld, zo komt in het onderzoek van Fischer & Sprado (2017) naar voren dat het zowel gaat om jongere 

als oudere mannen die seksueel intimiderend gedrag vertonen op straat. Gegeven de bevindingen is het 

nog niet mogelijk om seksuele straatintimidatie toe te schrijven aan een type man gebaseerd op de 

demografische gegevens (Bowman, 1993; Bernard & Schlaffer, 1981).   

 

Kortom, uit de literatuur blijkt dat het gaat om een samenspel van zowel sociale, situationele als 

individuele factoren die invloed uitoefenen op het vertonen van antisociaal gedrag.  
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3. Methode  
Dit hoofdstuk geeft inzicht in de methoden die gebruikt worden voor de beantwoording van de hoofd- 

en deelvragen. Eerst wordt kort ingegaan op de ‘mixed methods’ aanpak en waarom die binnen dit 

onderzoek wordt gehanteerd. De tweede paragraaf beschrijft de wijze waarop het kwantitatieve deel van 

het onderzoek is uitgevoerd en de derde paragraaf geeft weer op welke manier het kwalitatieve deel van 

het onderzoek is gerealiseerd. In de vierde paragraaf worden de betrouwbaarheid en validiteit behandeld 

en tenslotte worden in de laatste paragraaf de ethische aspecten besproken.  

 

3.1 ‘Mixed methods’ aanpak  

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden is gebruik gemaakt van een ‘mixed methods’ aanpak, dit 

houdt in dat kwantitatief en kwalitatief onderzoek met elkaar worden gecombineerd (Guidon, Diehl & 

McDonald, 2011; Ivonkova, Cresswell, Stick, 2006). Het enquêteonderzoek geeft een eerste inzicht in 

de manier waarop mannen seksuele straatintimidatie definiëren en de oorzaken en motieven die mannen 

aandragen voor het vertonen van seksueel intimiderend gedrag op straat. De interviews leggen de 

achterliggende mechanismen bloot met betrekking tot het definiëren van seksuele straatintimidatie en 

het verklaren van seksueel intimiderend gedrag. Binnen dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een 

parallel model waarbij kwalitatieve en kwantitatieve methoden naast elkaar worden uitgevoerd 

(Creswell, 2003; Langdridge & Hagger-Johnson, 2009).  

 

3.2 Kwantitatieve methode - enquête  

Voor het kwantitatieve onderzoek is een enquête opgesteld. Enquêteren is een manier om een breed 

beeld te verkrijgen van een sociaal verschijnsel zoals seksuele straatintimidatie (’t Hart, Boeije & Hox, 

2009; Verschuren & Doorewaard, 2007). In dit onderzoek wordt de enquête gebruikt om een overzicht 

te verkrijgen van hoe mannen aankijken tegen seksuele straatintimidatie en welke oorzaken en motieven 

zij aandragen voor het fenomeen (Verschuren & Doorewaard, 2007). Het theoretisch kader vormt de 

basis van de enquête, daarnaast is bij het opstellen van de enquête de vragenlijst uit het onderzoek van 

Fischer & Sprado (2017) gebruikt als leidraad. Voor de correcte bevraging van de demografische 

gegevens is gekeken naar de Veiligheidsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS, 

2016). De onderwerpen die aan bod komen in de enquête zijn achtereenvolgens, het definiëren van 

seksuele straatintimidatie, de oorzaken en motieven van seksueel intimiderend gedrag en het aanpakken 

van seksuele straatintimidatie. Daarnaast is aan het einde van de enquête gevraagd naar de 

demografische gegevens van de respondent. Voordat de enquête in gebruik is genomen voor het huidige 

onderzoek, is de vragenlijst in de praktijk uitgetest onder 10 mannen. Aan de hand van de feedback van 

de mannen is de enquête op sommige punten aangepast en zijn een aantal vragen verhelderd (’t Hart, et 

al., 2009). 

 

3.2.1 Steekproef 

Het huidige onderzoek focust zich op mannen boven de 18 jaar, woonachtig in de gemeente Rotterdam. 

De mannen zijn geselecteerd op basis van hun beschikbaarheid en vindbaarheid, dit wordt ook wel een 

convenience steekproef genoemd (Bijleveld, 2013). Hiervoor is gekozen vanwege de beperkte tijd en 

middelen die voorhanden waren. Het nadeel van het gebruik van een selecte steekproef is dat de 

generaliseerbaarheid van het onderzoek afneemt (Verschuren & Doorewaard, 2007). Om toch in de 

buurt te komen van een juiste afspiegeling van de doelpopulatie zijn voor het verspreiden van de enquête 

verschillende kanalen gebruikt. De enquête is zowel online als schriftelijk verspreid. De online 

verspreiding van een enquête heeft als voordelen dat het minder tijdsintensief en foutgevoelig is. 

Daarnaast is er bij een online enquête geen sprake van beïnvloeding door de aanwezigheid van de 

onderzoeker (’t Hart, Boeije & Hox, 2009). De online enquête is ten eerste verspreid onder mannen 

binnen ons eigen netwerk daarnaast zijn verschillende sociale media bronnen, zoals Facebook en 

LinkedIn aangewend om de enquête meer onder de aandacht te brengen. De link naar de online enquête 

is ook op de startpagina van de gemeente Rotterdam geplaatst. Daarnaast zijn verschillende 

belangenorganisaties voor zowel ouderen als jongeren benaderd om de online enquête binnen hun 
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netwerk te verspreiden. Ook zijn visitekaartjes ontworpen met daarop een korte uitleg over het 

onderzoek en een link naar de online enquête om de respons te vergroten. Deze visitekaartjes zijn op 

verschillende plekken in Rotterdam uitgedeeld. 

Naast het gebruik van een online enquête is ervoor gekozen om de enquête ook schriftelijk af te 

nemen om zo ook mannen te bereiken die geen of weinig gebruik maken van het internet en de respons 

te vergroten. De schriftelijke enquête is afgegeven bij de fysiopraktijk op de Erasmus Universiteit en bij 

tutoren van de bachelor Criminologie. Ook is de enquête afgenomen op de campus van de Erasmus 

Universiteit. De ingevulde enquêtes zijn later via de online enquête ingevoerd om zo één databestand te 

creëren.  

Ondanks de verscheidene pogingen om de respons van de enquête te verhogen bleef de respons 

vrij laag. Daarom is ervoor gekozen een verkorte versie van de enquête op te stellen met daarin de 9 

belangrijkste gesloten vragen zodat meer mannen gevonden konden worden die bereid waren de enquête 

in te vullen. Deze verkorte enquête is uitgedeeld op de Erasmus Universiteit, in Rotterdam Centrum en 

in Rotterdam Noord (in het bijzijn van de jongerencoaches van Stichting-JOZ). Op deze manier hebben 

we het aantal respondenten weten te verhogen tot een acceptabel aantal. In de volgende paragraaf wordt 

verder ingegaan op de respons.  

 

3.2.2 Respons 

De enquête heeft open gestaan van 11 april tot 7 juni 2017. In totaal hebben 66 mensen de enquête met 

in totaal 23 vragen ingevuld en de verkorte versie van de enquête met de belangrijkste 9 vragen is in 

totaal 39 keer ingevuld, wat uitkomt op een steekproef van in totaal 105 respondenten. De respons op 

de enquête is lager uitgevallen dan verwacht, er zijn een aantal factoren die dit deels kunnen verklaren. 

De enquête was aan de lange kant, het invullen nam ongeveer 15 a 20 minuten in beslag waardoor 

mogelijk mensen de enquête niet hebben ingevuld of tijdens het invullen zijn gestopt omdat het te veel 

tijd in beslag nam. Daarnaast zou de gevoeligheid van het onderwerp ook een rol kunnen spelen bij de 

lage respons. Uit onderzoek blijkt dat vragenlijsten gerelateerd aan seksualiteit vaak een relatief lage 

respons hebben vanwege de persoonlijke en gevoelige aard van de vragen (Mor, Davidovich, 

McFarlane, Feldshtein & Chemtob, 2008). Doordat in dit onderzoek gebruik wordt gemaakt van een 

selecte steekproef is het niet mogelijk te bepalen hoe groot de non-respons is.  

 

3.2.3 Operationalisatie 

In deze paragraaf wordt uiteengezet hoe de begrippen die centraal staan binnen dit onderzoek worden 

geoperationaliseerd. Allereerst wordt ingegaan op de afhankelijke variabele, het vertonen van seksueel 

getint gedrag, daarna wordt besproken hoe de onafhankelijke variabelen zijn geoperationaliseerd. Ten 

slotte worden de variabelen die gebruikt zijn voor de beschrijvende analyses behandeld.  

 

3.2.3.1 Afhankelijke variabele 

Het vertonen van seksueel getint gedrag op straat wordt gemeten aan de hand van een vraag waarbij de 

respondenten kunnen aangeven welke seksueel getinte gedragingen zij het afgelopen jaar hebben 

vertoond. De respondenten kunnen meerdere gedragingen aankruisen en wanneer zij geen seksueel 

getint gedrag hebben vertoond in het afgelopen jaar kunnen zij de vraag open laten. Om een 

overzichtelijk beeld te creëren van wie wel of geen seksueel getint gedrag heeft vertoond in het 

afgelopen jaar is de dichotome variabele ‘het vertonen van seksueel getint gedrag’ geconstrueerd. 

Wanneer op 1 of meer van de seksueel getinte gedragingen score 1, oftewel ja, is geantwoord door de 

respondenten wordt dit score 1, oftewel vertonen, bij nieuwe variabele ‘vertonen seksueel getint gedrag’. 

Wanneer op geen van de gedragingen score 1, oftewel ja, werd geantwoord dan kreeg de nieuwe 

variabele score 0, oftewel niet vertonen. De beschrijvende gegevens met betrekking tot deze variabele 

worden in het resultaten hoofdstuk besproken.  
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3.2.3.2 Onafhankelijke variabelen 

De onafhankelijke variabelen bestaan uit de volgende demografische gegevens: leeftijd, opleiding, 

bevolkingsgroep en stadsgebied. De overige demografische gegevens bevatten te veel missings en zijn 

daarom niet meegenomen in de analyses. De steekproef bestaat in totaal uit 105 mannen tussen de 18 

en 64 jaar, allen woonachtig in de gemeente Rotterdam. De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 

29 jaar. Van de 105 respondenten rekent 76,2% zich tot de Nederlandse bevolkingsgroep, 6,7% tot de 

Marokkaanse, 4,8% kiest een andere dan de te kiezen bevolkingsgroepen, 3,8% voelt zich Surinaams, 

3,8% Turks, 2,9% wenst de bevolkingsgroep waar zij zichzelf tot rekenen anoniem te houden en de 

overige 1,9% rekent zich tot de Antilliaanse of Arubaanse bevolkingsgroep. Onder de respondenten 

bevinden zich geen mannen die zich rekenen tot de Kaapverdiaanse bevolkingsgroep. Het hoogst 

afgeronde opleidingsniveau is voor 43,8% van de respondenten een ‘propedeuse, kandidaats, bachelor, 

WO of HBO’, 17,1% geeft aan een ‘doctoraal, master of een semi-wetenschappelijk onderwijs’ diploma 

behaald te hebben, 15,2% heeft een ‘MBO, BOL of BBL’ opleiding afgerond, voor 10,5% van de 

mannen is ‘havo, vwo, gymnasium, HBS, MMS’ het hoogst afgeronde opleidingsniveau en 7,6% van 

de mannen geeft aan een ‘mavo, VMBO T of gemengde leerweg, ULO, MULO’ diploma behaald te 

hebben. Van de overige mannen wil 1,9% niks zeggen over zijn hoogst behaalde opleidingsniveau, 1% 

heeft geen opleiding afgerond, 1,9% heeft een ‘lager beroepsonderwijs, VMBO K of T’ diploma behaald 

en 1% heeft de lagere school afgerond. De drie stadsgebieden waar de meeste respondenten vandaan 

komen zijn, Centrum (32,4%), Kralingen-Crooswijk 1(4,3%) en Noord (12,4%). In bijlage VI staat een 

tabel met een volledig overzicht van alle demografische gegevens van de respondenten.  

 

3.2.3.3 Variabelen voor de beschrijvende analyses 

Mannelijk perspectief op seksuele straatintimidatie 

In het kader van dit onderzoek moet het mannelijk perspectief op seksuele straatintimidatie meetbaar 

worden gemaakt. In de enquête zijn twee open- en twee meerkeuzevragen opgenomen die hierop ingaan. 

De twee meerkeuzenvragen focussen zich op welke gedragingen mannen precies identificeren als 

seksuele straatintimidatie. Zo worden in de ene meerkeuzevraag aan de respondent drie foto’s getoond 

waarna de respondent moet aangeven in welke mate sprake is van seksuele straatintimidatie. De foto’s 

bevatten een non-verbale, een verbale en een fysieke gedraging. De andere meerkeuzevraag legt aan de 

respondent 15 seksueel getinte gedragingen voor, waarna de respondent moet aangegeven in welke mate 

het label seksuele straatintimidatie bij de gedraging past. Bij beide meerkeuzevragen wordt gebruik 

gemaakt van de 5-punts Likert schaal. Een hogere score op de Likert schaal betekent dat de respondent 

de gedraging identificeert als seksuele straatintimidatie, een lage score betekent dat de respondent een 

bepaalde gedraging in mindere mate beschouwt als seksuele straatintimidatie. Daarnaast zijn er twee 

open vragen gesteld met betrekking tot het mannelijk perspectief op seksuele straatintimidatie om zo 

meer diepgang te creëren in de informatie. In de ene open vraag wordt gevraagd naar een omschrijving 

in eigen woorden van het fenomeen seksuele straatintimidatie en in de andere open vraag wordt 

gevraagd naar een beschrijving van de impact van seksuele straatintimidatie op de vrouw. De vraag met 

betrekking tot de impact is mede gesteld om na te gaan of de mannen de neutralisatietechniek het 

ontkennen van schade toepassen (Sykes & Matza, 1957). De informatie die voortkomt uit deze vragen 

vormt samen met de informatie afkomstig uit de meerkeuzevragen een inzichtelijk beeld van het 

perspectief van de Rotterdamse man op seksuele straatintimidatie. De antwoorden van de respondenten 

op beide open vragen zijn geanalyseerd in het analyseprogramma Atlas.ti.  

 

Oorzaken en motieven  

Naast het mannelijk perspectief op seksuele straatintimidatie, staan binnen dit onderzoek de oorzaken 

en motieven die mannen aandragen voor het fenomeen centraal. Binnen de oorzaken en motieven wordt 

een onderscheid gemaakt tussen macro-, meso- en microfactoren die van invloed zijn op het vertonen 

van seksueel intimiderend gedrag. Het macroniveau bestaat uit de culturele basis van seksueel 

intimiderend gedrag en de invloed van de media. Onder de culturele basis vallen de variabelen ‘macht 

willen uitoefenen’ en ‘culturele redenen’, de invloed van de media wordt gemeten op basis van de 
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variabele ‘(sociale) media’. De mesofactoren bestaan uit opvoeding, groepsverband en situationele 

factoren. Wat betreft opvoeding wordt in de enquête alleen gevraagd naar de invloed van de seksuele 

opvoeding, dit wordt gemeten aan de hand van de variabele ‘beperkte seksuele opvoeding’. De 

variabelen ‘stoer doen’, ‘verveling’, ‘erbij willen horen’, ‘een hogere status krijgen’ en ‘creëren of 

versterken van groepsbinding’ zijn gerelateerd aan de invloed van leeftijdsgenoten op seksueel 

intimiderend gedrag. De respondenten konden op deze variabelen antwoorden met ja of nee, ja betekent 

dat ze denken dat de factor van invloed is op het vertonen van seksueel intimiderend gedrag en nee 

houdt het tegengestelde in. Om na te gaan wat de invloed is van verschillende situationele factoren is 

gebruik gemaakt van de volgende vairabelen ‘aantrekkelijke vrouw’, ‘jonge vrouw’, ’s avonds/’s 

nachts’, ‘vrouw alleen’, ‘vrouw in het bijzijn van andere vrouwen’, ‘vrouw in het bijzijn van een man’, 

‘vrouw in het bijzijn van kinderen’, ‘drukke plek’, ‘aanwezigheid van straatverlichting’, ‘aanwezigheid 

van camera’s’ en ‘aanwezigheid van toezichthouders’. Deze variabelen zijn gebaseerd op de drie 

aspecten die centraal staan in routine activiteitentheorie van Cohen & Felson (1979), achtereenvolgens 

de aanwezigheid van een aantrekkelijk doelwit, de aanwezigheid van een gemotiveerde pleger en 

afwezigheid van toezicht. Ten slotte de microfactoren, deze bestaan uit het biologische perspectief en 

de invloed van alcohol en/of drugs gebruik. Het biologisch perspectief wordt gemeten door middel van 

de variabelen ‘hormonen/seksueel verlangen’ en de invloed van alcohol en/of drugs gebruik wordt 

gemeten middels de variabele ‘onder invloed (drank/drugs)’. De antwoordmogelijkheden zijn gebaseerd 

op de vijf-punts Likertschaal.  

 

Met de variabelen ‘macht willen uitoefenen’ en ‘culturele redenen’ is een betrouwbaarheidsanalyse 

uitgevoerd om na te gaan of de variabelen eenzelfde concept meten. De Cronbach’s Alpha bedraagt -

0,33 dat betekent dat de items gemiddeld negatief samenhangen en daardoor is het ook niet mogelijk 

om hier één variabele van te maken. De variabelen zullen dan ook apart van elkaar worden besproken 

in het verdere verloop van het onderzoek. Ook met de variabelen ‘stoer doen’, ‘verveling’, ‘erbij willen 

horen’, ‘een hogere status krijgen’ en ‘creëren of versterken groepsbinding’ is een 

betrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd. De Cronbach’s Alpha heeft een waarde van 0,57 dit is aan de lage 

kant wat betekent dat deze variabelen niet eenzelfde concept meten en daardoor is het ook niet mogelijk 

om van deze variabelen één variabele te construeren. Deze variabelen zullen dan ook apart van elkaar 

behandeld worden.  

Met de situationele factoren is een factoranalyse uitgevoerd om na te gaan of de individuele 

items samen achterliggende dimensies meten. Omdat de variabelen zijn gemeten met behulp van de vijf-

punts Likertschaal is het mogelijk een factoranalyse uit te voeren. De Kaiser-Meyer-Olkin waarde die 

aangeeft of de items in de analyse passen is vrij laag (0,563) maar wel groter dan de grenswaarde van 

0,5. Uit de Barlett’s Test blijkt dat de samenhang tussen de items voldoende is om de factoranalyse te 

realiseren (X2 = 217,797, p<0,001). Uit de colleration matrix blijkt dat de variabelen ook niet te sterk 

met elkaar correleren. Binnen de factoranalyse is gekozen voor oblique roteren omdat de kans bestaat 

dat de items met elkaar samenhangen. Vier componenten zijn boven de eigenwaarde van 1, het Kaisers 

criterium. De componenten laten geen duidelijke nieuwe dimensies zien, daarom is ervoor gekozen de 

items apart te behandelen in het verdere verloop van het onderzoek.  

 

Daarnaast is apart aan de plegers van seksueel getint gedrag gevraagd wat hun individuele motieven 

waren voor het vertonen van het seksueel getinte gedrag. Hierbij konden zij kiezen uit 10 verschillende 

oorzaken en motieven. De motieven ‘uit verveling’, om ‘waardering te krijgen van vrienden’ en ‘om de 

band binnen de vriendengroep te versterken’ zijn toegevoegd op basis van literatuur over de invloed van 

leeftijdsgenoten. Het motief ‘uit seksueel verlangen’ heeft betrekking op het biologische perspectief. 

‘Om een vrouw te kwetsen’, ‘om macht uit te oefenen’ en ‘om de vrouw op haar plek te zetten’ gaan 

over de culturele basis van het fenomeen. Met de antwoordmogelijkheden ‘door het gedrag van de 

vrouw’ en ‘door de kledingstijl van de vrouw’ wordt gekeken of de mannen gebruik maken van de 

neutralisatietechniek het ontkennen van slachtofferschap. De laatste antwoordmogelijkheid ‘gewoon 

zomaar’ is gebaseerd op de enquête van Fischer & Sprado (2017). Om na te gaan wat de invloed is van 

situationele factoren op het vertonen van seksueel getint gedrag is ook gevraagd aan de plegers in welke 
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situaties zij de gedragingen voornamelijk hebben vertoond. De antwoordmogelijkheden zijn ingedeeld 

in de volgende overkoepelende onderwerpen: tijdstip, seizoen, locatie en situatie en zijn gebaseerd op 

de routine activiteitentheorie van Cohen & Felson (1979).  

 

3.2.4 Beschrijving analysemethoden  

Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvragen zijn bivariate analyses uitgevoerd. Allereerst is 

gekeken of de mannen die seksueel getinte gedragingen hebben vertoond in het afgelopen jaar andere 

oorzaken en motieven aandragen dan mannen die geen seksueel getint gedrag hebben vertoond. In een 

kruistabel worden de frequenties van de dichotome variabele ‘het vertonen van seksueel getint gedrag’ 

afgezet tegen de dichotome variabelen ‘macht willen uitoefenen’, ‘culturele redenen’, ‘(sociale)media’, 

‘beperkte seksuele opvoeding’, ‘stoer doen’, ‘verveling’, ‘erbij willen horen’, ‘status’, ‘groepsbinding’, 

‘hormonen/seksueel verlangen’ en ‘onder invloed van alcohol of drugs’. Zo worden de combinaties van 

categorieën van variabelen in beeld gebracht (Vocht, 2012). Hierover wordt een Chi-kwadraattoets 

uitgevoerd om na te gaan of tussen de twee categorische variabelen in de kruistabel al dan niet een 

statistisch significant verband bestaat. Om na te gaan of de plegers van het seksueel getinte gedrag 

specifieke demografische kenmerken bezitten wordt door middel van de Cramer’s V informatie 

verzameld over de sterkte van het mogelijke verband tussen de afhankelijke dichotome variabele ‘het 

vertonen van seksueel getint gedrag’ en onafhankelijke variabelen ‘bevolkingsgroep’, ‘opleiding’ en 

‘stadsgebied’. Daarnaast wordt voor het toetsen van de gemiddelden van onafhankelijke ratio variabele 

‘leeftijd’ en afhankelijke dichotome variabele ‘het vertonen van seksueel getint gedrag’ gebruik gemaakt 

van de T-toets voor twee onafhankelijke steekproeven. Met deze toets wordt nagegaan of de 

gemiddelden van de variabelen significant van elkaar verschillen.  

 

3.3 Kwalitatief onderzoek – interviews 

Het kwalitatieve onderzoek biedt door middel van semigestructureerde interviews de mogelijkheid om 

het onderwerp seksuele straatintimidatie verder uit te diepen en te voorzien van essentiële details (Evers, 

2007). Door gebruik te maken van individuele interviews wordt het perspectief en de betekeniswereld 

van de man blootgelegd, dit wordt ook wel de insiders view genoemd (Decorte & Zaitch, 2010; Hennink, 

Hutter & Bailey, 2011). Ook voor het bespreken van gevoelige onderwerpen, zoals seksuele 

straatintimidatie, is het interview een geschikte methode doordat tijdens het interview de 

vertrouwelijkheid beter kan worden gewaarborgd dan bij andere onderzoeksmethode zoals een 

focusgroep (Decorte & Zaitch, 2010). De dataverzameling vindt plaats in een intieme setting bij de 

respondent op het werk of in een vergaderruimte op een locatie van de gemeente Rotterdam, deze 

intieme setting zorgt ervoor dat de respondent gemakkelijker over gevoelige onderwerpen kan praten 

waardoor de kwaliteit van de antwoorden zal stijgen (Hennink, et al., 2011). Er is gekozen voor de 

semigestructureerde variant van het interview, waarbij vooraf onderwerpen en vragen worden opgesteld, 

zodat tijdens het interview alle topics aan bod komen die van belang zijn voor het beantwoorden van de 

onderzoeksvragen.  

De onderwerpen die naar voren komen in het theoretisch kader vormen de basis voor de topiclist 

van de interviews. Daarnaast is in de eerste resultaten van de enquête gezocht naar opvallendheden die 

nader bevraagd dienden te worden tijdens de interviews. De topiclist houdt de volgende structuur aan: 

introductie, inleidende vragen, kernvragen en afsluitende vragen. In de introductie wordt kort 

uiteengezet wat het doel is van het onderzoek en waarom het van belang is dat de respondenten 

meewerken aan het onderzoek. De inleidende vragen zijn algemeen en gaan in op het definiëren van SSI 

door mannen. Het doel van deze vragen is het creëren van een vertrouwensband tussen de respondent 

en de interviewer zodat de respondent tijdens de kernvragen eerlijk antwoord durft te geven. De 

kernvragen beslaan een viertal onderwerpen: het vertonen van seksueel getint gedrag, het verschil tussen 

het mannelijk en vrouwelijk perspectief op SSI, oorzaken en motieven van SSI en de wenselijke aanpak 

van SSI. Tijdens dit onderdeel is veel naar voorbeelden geïnformeerd en doorgevraagd zodat 

gedetailleerde informatie is verkregen. Tenslotte wordt het interview afgerond door het stellen van een 

aantal afsluitende vragen (Bijleveld, 2013; Hennink, et al., 2011). Voordat de topiclist voor het 

onderzoek in gebruik is genomen, is eerst een pilot interview gehouden (Hennink, et al., 2011). Aan de 
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hand van de feedback van deze respondent is de topiclist enigszins aangepast. Zo zijn een aantal vragen 

verhelderd en is de volgorde van de te bevragen onderwerpen veranderd. De topiclijst is in bijlage III 

opgenomen. 

 

3.3.1 Werven respondenten  

Om een representatief beeld te creëren van het mannelijk perspectief op seksuele straatintimidatie in de 

gemeente Rotterdam is via verschillende kanalen geprobeerd respondenten te werven. Allereerst is aan 

het einde van de enquête een vraag opgenomen waarin respondenten konden aangeven of zij interesse 

hadden in nader onderzoek door middel van een persoonlijk interview of groepsinterview. De 

respondenten die hun gegevens hiervoor hadden achtergelaten zijn via de mail benaderd, een groot deel 

stond nog steeds positief tegenover deelname aan nader onderzoek. Daarnaast zijn verschillende 

organisaties benaderd met de vraag of er binnen hun netwerk jongens of mannen geïnteresseerd waren 

in deelname aan een persoonlijk interview of een groepsinterview. Hier is gebruik gemaakt van de 

bekende sneeuwbalmethode, het nadeel van deze methode is dat het veel tijd kost, om het proces te 

versnellen hebben we meerdere sneeuwballen tegelijkertijd uitgerold door meerdere organisaties 

tegelijkertijd te benaderen (Barendregt, van der Poel & van de Mheen, 2005).  

In totaal zijn er 10 persoonlijke interviews gehouden deels parallel aan de verspreiding van de 

enquête in mei en juni. De interviews duurden gemiddeld 45 minuten tot anderhalf uur. Er is gekozen 

voor een maximale tijdsduur van 90 minuten per interview omdat de respondent of de interviewer anders 

mogelijk de focus verliest (Hennink, et al., 2011). De interviews zijn begeleid door mijzelf en een 

medestudente welke dezelfde doelgroep (mannen vanaf 18 jaar woonachtig in de gemeente Rotterdam) 

bestudeerd. Per onderwerp functioneert de één als gesprekleider en de ander als secondant. De 

gesprekleider heeft de regie over het onderwerp en stelt de meeste vragen, de secondant let vooral op 

non-verbale signalen en vult de gesprekleider waar nodig aan (Evers, 2007). In bijlage V is een overzicht 

te vinden van de demografische gegevens van de geïnterviewde mannen.  

 

 3.3.2 Analyse 

De interviews zijn opgenomen en na afloop zijn de opnames zo letterlijk mogelijk getranscribeerd. Door 

de opnames direct na afname van de interviews te transcriberen en niet te wachten totdat alle interviews 

zijn afgenomen konden er belangrijke onderwerpen en probleempunten worden geïdentificeerd welke 

van pas kwamen bij de navolgende interviews (Hennink, et al. 2011). Ook is al begonnen met het 

analyseren van de transcripten voordat alle interviews waren gehouden zodat gekeken kon worden welke 

onderwerpen onderbelicht zijn gebleven en waar in de navolgende interviews dieper op moest worden 

ingegaan. De getranscribeerde geluidsopnamen zijn daarna geïmporteerd in het softwareprogramma 

Atlas.ti waarin de data is gecodeerd. Binnen dit onderzoek wordt zowel gebruik gemaakt van deductieve 

als inductieve codes. Om een eerste indeling te creëren binnen de data zijn beschrijvende codes 

toegepast. Dit zijn codes die in een of twee woorden beschrijven waar een bepaald segment over gaat 

(Evers, 2015). Op deze manier ontdek je snel over welke onderwerpen nog geen of te weinig informatie 

is verkregen. Naast de beschrijvende codes zijn ook attributencodes toegepast. Deze codes worden 

gebruikt om de demografische gegevens van de respondenten te labelen zodat een duidelijk beeld wordt 

verkregen met wie is gesproken (Evers, 2015). Tevens zijn causale codes gebruikt om de oorzaken en 

motieven die de respondenten aandragen voor seksuele straatintimidatie bloot te leggen. Bij het causaal 

coderen is gebruik gemaakt van twee verschillende soorten codes, namelijk oorzaak en gevolg codes 

met daartussen hyperlinks (Evers, 2015).  

Naast de bovenstaande inductieve codes is ook gebruik gemaakt van deductieve codes. 

Deductieve codes geven inzicht in de overeenkomsten tussen de verzamelde data en de theoretische 

aspecten die worden besproken in het theoretisch kader (Evers, 2015). Thematisch coderen is een vorm 

van deductief coderen, deze codes zijn voorafgaand aan de dataverzameling ontwikkeld aan de hand 

van literatuuronderzoek. Uiteindelijk zijn de thematisch codes samengebracht in een conceptueel model 

zodat duidelijk werd hoe de codes zich tot elkaar verhouden (Evers, 2015). Vanwege de schaarsheid aan 

literatuur rondom het onderwerp seksuele straatintimidatie vanuit het mannelijk perspectief zijn naast 

thematische codes ook open codes gebruikt. Deze codes leggen de relevante kennis bloot die nog niet 
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eerder in de literatuur aan de orde is gekomen (Evers, 2015). Vervolgens is de patroonanalyse 

gehanteerd om aan de hand van de bestaande thematische en opencodes patronen te ontdekken in de 

data (Evers, 2015).   

 

3.4 Betrouwbaarheid & validiteit  

Betrouwbaarheid en validiteit bepalen de kwaliteit van een onderzoek. De betrouwbaarheid van een 

onderzoek houdt in dat de waarnemingen zo min mogelijk worden beïnvloed door toevallige fouten 

(Evers, 2015; ’t Hart, et al., 2009; te Grotenhuis & van der Weegen, 2011). Het aantal toevalsfouten kan 

beperkt worden door het hanteren van gestandaardiseerde dataverzamelingsmethoden. Binnen dit 

onderzoek is daarom gekozen voor semigestructureerde interviews en een gestandaardiseerde enquête 

(’t Hart, et al., 2009). Doordat zowel het interview als de enquête voorafgaand aan het gebruik getest 

zijn, is geprobeerd te voorkomen dat vragen voor meerdere interpretaties vatbaar zijn. Hiermee wordt 

de betrouwbaarheid vergroot (te Grotenhuis & van der Weegen, 2011). Daarnaast is tijdens de 

interviews extra gelet op sociaal wenselijke beantwoording, wanneer hier vermoedens voor bestonden 

is doorgevraagd. Een andere wijze waarop de betrouwbaarheid is versterkt binnen dit onderzoek is 

onderzoekstriangulatie. Doordat de dataverzameling is uitgevoerd door twee onderzoekers probeert men 

te vermijden dat de resultaten en de uiteindelijke conclusies te veel worden beïnvloed door het 

perspectief en de werkwijze van één onderzoeker (Decorte & Zaitch, 2010). Betrouwbaarheid wordt 

ook vaak gelijkgesteld aan de herhaalbaarheid van een onderzoek (Evers, 2015). Dit is in het huidige 

onderzoek mogelijk gemaakt door zoveel mogelijk informatie te verstrekken over de 

onderzoeksobjecten, de omstandigheden waaronder het onderzoek is uitgevoerd, de gebruikte theorieën 

en de toegepaste methoden (Baarda, et al., 2005; Decorte & Zaitch, 2010).  

Validiteit kan worden onderverdeeld in interne en externe validiteit (Bijleveld, 2013; Evers, 

2015). Triangulatie is een manier om de interne validiteit van een onderzoek te vergroten. Binnen dit 

onderzoek is zowel gebruik gemaakt van theoretische als methodologische triangulatie. Theoretische 

triangulatie betekent het hanteren van verschillende theorieën binnen één onderzoek. Door het gebruik 

van verschillende theorieën zijn tunnelvisie en vertekeningen door te veel vertrouwen in een bepaalde 

theorie voorkomen (Decorte & Zaitch, 2010; ’t Hart, et al., 2009). Daarnaast is in dit onderzoek ook 

gebruik gemaakt van methodologische triangulatie. Binnen dit onderzoek is ervoor gekozen een enquête 

en semigestructureerde interviews te hanteren. Het verzamelen van data vanuit verschillende 

invalshoeken vergroot de dekking van het fenomeen en daarmee de validiteit (Decorte & Zaitch, 2010; 

’t Hart, et al., 2009). Naast triangulatie is reflectie een ander belangrijk onderwerp met betrekking tot 

de interne validiteit. Als onderzoeker moet je er rekening mee houden dat jouw achtergrond, 

verschijning en mening mogelijk invloed uitoefent op de manier waarop de respondent de vragen 

beantwoordt en zich gedraagt (’t Hart, et al., 2009). Zo zijn wij als vrouwelijke onderzoekers ons ervan 

bewust dat de mannelijke respondenten mogelijk de vragen anders beantwoorden in ons bijzijn dan 

wanneer de interviews zouden zijn afgenomen door een mannelijk onderzoeker. Om te voorkomen dat 

de mannelijk respondenten in ons bijzijn meer sociaal wenselijke antwoorden geven, hebben we ons 

tijdens de interviews altijd neutraal opgesteld en hebben we geen (voor)oordelen geuit. De externe 

validiteit richt zich op generaliseerbaarheid van het onderzoek. Binnen dit onderzoek was het vanwege 

tijd- en middelengebrek niet mogelijk een aselecte steekproef te trekken, daarom is gebruik gemaakt 

van een selecte steekproef. Het gebruik van een selecte steekproef doet de generaliseerbaarheid en 

daarmee de externe validiteit afnemen (Verschuren & Doorewaard, 2007).  

 

3.5 Ethische aspecten 

De ethische aspecten waar rekening mee gehouden dient te worden tijdens zowel het kwantitatieve als 

het kwalitatieve onderzoek zijn, ‘informed consent’, vertrouwelijkheid, anonimiteit, terugtrekking, het 

behouden van de onafhankelijkheid en benutting van het onderzoek. De geïnformeerde toestemming, 

beter bekend als ‘informed consent’ is een belangrijk principe binnen het wetenschappelijk onderzoek. 

De respondenten zijn daarom voorafgaand aan de enquête en interviews geïnformeerd over wie het 

onderzoek verricht, voor welke organisatie het onderzoek wordt verricht, wat hun rol gaat zijn binnen 
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het onderzoek en op welke wijze de onderzoeksresultaten verspreid en gepubliceerd gaan worden 

(Baarda, Bakker, Fischer, Peters, Julsing & van der Velden, 2013; Decorte & Zaitch, 2010). Aan de 

hand van deze informatie kunnen de deelnemers een bewuste keuze maken om mee te werken aan het 

onderzoek. Dit is essentieel voor het creëren van vertrouwen tussen de respondent en de onderzoeker 

(van de Bunt, 2015). Om bij de interviews te garanderen dat de respondenten op de juiste wijze zijn 

geïnformeerd over het onderzoek, worden toestemmingsverklaringen gebruikt. De 

toestemmingsverklaring is opgenomen in bijlage IV.  

Vertrouwelijkheid en anonimiteit zijn ook belangrijke ethische aspecten waar stil bij moet 

worden gestaan. Allereerst is het van belang om ervoor te zorgen dat de gegevens geen informatie 

bevatten waardoor de respondenten te identificeren zijn. Daarom zijn de gegeven antwoorden op de 

enquête gescheiden bewaard van de contactgegevens en zijn de geluidsopnames van de interviews 

opgeslagen in een beveiligde map. Na het afronden van mijn scriptie zullen deze bestanden worden 

verwijderd (Decorte & Zaitch, 2010). Ook bij het rapporteren over het onderzoek moet rekening worden 

gehouden met de anonimiteit. De citaten die worden gebruikt tijdens het beschrijven van de resultaten 

bevatten daarom ook geen informatie die herleidbaar is naar de respondenten (Decorte & Zaitch, 2010).  

Het behouden van onafhankelijkheid en benutting zijn de laatste ethische aspecten waar 

rekening mee gehouden dient te worden. Wanneer in opdracht van een bepaalde instantie of organisatie 

wordt gewerkt is het van belang dat de onderzoeker de onafhankelijkheid behoudt (Decorte & Zaitch, 

2010). Dit onderzoek is uitgevoerd mede in opdracht van de gemeente Rotterdam, tijdens het onderzoek 

is altijd de onafhankelijkheid als onderzoeker in stand gebleven. Ten slotte is het voor de benutting van 

je onderzoek belangrijk om een korte, bondige presentatie te houden voor de opdrachtgever, daarom 

worden eind augustus de belangrijkste bevindingen van dit onderzoek gepresenteerd aan de gemeente 

Rotterdam en andere geïnteresseerden tijdens de Brown Bag Lunch (Enthoven, 2011).  
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4. Resultaten  
In dit hoofdstuk wordt de kijk van mannen op het fenomeen seksuele straatintimidatie besproken op 

basis van de enquête en verschillende interviews die gedurende de maanden april, mei en juni zijn 

afgenomen. De onderzoeksresultaten uit de enquête en de interviews worden vanwege het lineair seriële 

karakter van het onderzoek parallel aan elkaar besproken. In paragraaf 5.1 wordt uiteengezet op welke 

wijze mannen seksuele straatintimidatie definiëren. In paragraaf 5.2 wordt een vergelijking gemaakt 

tussen het mannelijk en het vrouwelijk perspectief op seksuele straatintimidatie. Paragraaf 5.3 gaat in 

op de oorzaken en motieven die mannen aandragen voor seksueel intimiderend gedrag. Hierbij wordt 

een onderscheid gemaakt tussen de invloed van macro-, meso-, en microfactoren. Ten slotte gaat 

paragraaf 5.4 in op welke seksueel getinte gedragingen de plegers het afgelopen jaar hebben vertoond 

en wat de oorzaken en motieven zijn voor het vertonen dat gedrag.  

 

4.1 Definitie seksuele straatintimidatie  

Hier zal worden besproken welke gedragingen mannen identificeren als seksuele straatintimidatie, waar 

volgens hen de grens ligt tussen gepast en ongepast gedrag en onder welke omstandigheden mannen een 

gedraging als intimiderend beschouwen. 

 

In de enquête is aan de mannen allereerst gevraagd in eigen woorden het fenomeen seksuele 

straatintimidatie te beschrijven. Wat sterk door de mannen wordt benadrukt is dat het gedrag voor het 

slachtoffer ongewenst, onprettig of oncomfortabel dient te zijn wil er sprake zijn van seksuele 

straatintimidatie. De meeste mannen geven hierbij niet expliciet aan of de vrouw dit dan ook te kennen 

moet geven aan de man of dat de man zelf zou moeten kunnen inschatten hoe de vrouw een gedraging 

ervaart. Een klein aandeel van de mannen benadrukt dat een gedraging pas seksuele straatintimidatie is 

wanneer het gaat om een opzettelijke gedraging richting een doelwit dat duidelijk heeft aangegeven niet 

te willen worden lastiggevallen. Volgens hen is een man pas iets aan te rekenen wanneer de vrouw 

duidelijk te kennen heeft gegeven het gedrag niet te waarderen. De focus binnen dit onderzoek ligt op 

straatintimidatie dat vertoond wordt door de man richting de vrouw, toch wordt de vrouw door de 

mannen niet als enige doelwit gezien van seksuele straatintimidatie. Een meerderheid geeft aan dat het 

geslacht van het doelwit er niet toe doet, het kan volgens hen zowel gaan om een vrouwelijk als een 

mannelijk slachtoffer. Over de karakteristieken van de pleger wordt door de meeste respondenten niets 

gezegd, een enkele respondent bestempelt de man als pleger van seksuele straatintimidatie. De 

gedragingen die door de mannen worden aangehaald zijn zowel verbale als fysieke gedragingen zoals 

het maken van seksueel getinte opmerkingen, seksueel getinte geluiden, achtervolgen en ongewenst 

aanraken. Non-verbale gedragingen zoals nakijken of nastaren worden in veel mindere mate aangevoerd 

door de respondenten.  

 

De geïnterviewde mannen maken ook een duidelijk onderscheid tussen non-verbale, verbale en fysieke 

gedragingen en dan vooral wat betreft de impact en ernst van deze gedragingen. Vaak begint het volgens 

hen met verbale en non-verbale gedragingen zoals het zeggen van: “Lach eens” en kijken naar iemand. 

Een gradatie erger is het maken van seksueel getinte opmerkingen of gebaren en weer een stap verder 

is het ongewenst betasten van iemand. Dit zou uiteindelijk kunnen escaleren in aanranding. De mannen 

zijn duidelijk over het feit dat aanranding niet onder seksuele straatintimidatie valt maar behoort tot een 

zwaardere categorie gedragingen. De verbale gedragingen die de mannen zoal noemen zijn het roepen 

van psst, het welbekende sissen, het uiten van seksueel getinte beledigingen en het nafluiten van 

vrouwen. Bij de non-verbale gedragingen gaat het vooral om wat ook wel het uitkleden met de ogen 

wordt genoemd oftewel het op een zeer indringende manier naar een vrouw kijken of gluren. Daarnaast 

noemen de mannen ook enkele fysieke gedragingen zoals het achtervolgen van iemand, de weg 

blokkeren of iemand ongewenst betasten. 

 

De subjectiviteit van het begrip seksuele straatintimidatie wordt nog eens extra benadrukt door de 

mannen in de interviews. De ene vrouw kan een gedraging ervaren als een compliment terwijl de ander 
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het beschouwt als een onprettige gedraging. Volgens velen hangt het af van de gevoelens die een 

bepaalde gedraging opwekt bij iemand of er sprake is van seksuele straatintimidatie. Wanneer het 

slachtoffer de gedraging als ongewenst beschouwt of door de gedraging zich niet fijn voelt of geïrriteerd 

raakt, dan spreekt men over seksuele straatintimidatie. De geïnterviewde mannen geven net zoals een 

groot deel van de geënquêteerde mannen niet expliciet aan of vrouwen het kenbaar zouden moeten 

maken dat zij een gedraging niet prettig vinden of dat de man dit zelf zou moeten aanvoelen.  

 

Uhm..gedrag wat anderen kenbaar maken aan uhm..personen man of vrouw en dat die man of vrouw 

daar geïntimideerd door raakt, geïrriteerd, boos (R10). 

 

[…] Maar gewoon: iemand voelt zich niet fijn bij wat je doet, dat vind ik intimidatie.. op straat..(R8).  

 

Welke seksueel getinte gedragingen worden gezien als seksuele straatintimidatie en welke niet, wordt 

in de enquête bevraagd door middel van een lijst met seksueel getinte gedragingen waarbij de mannen 

moeten aangeven in welke mate zij deze gedragingen beschouwen als seksuele straatintimidatie. De 

onderstaande tabel geeft de percentages met betrekking tot deze vraag weer. 

 

Tabel 1. Beschrijvende statistieken definitie seksuele straatintimidatie.  

 Seksuele 

straatintimidatie 

Neutraal Geen seksuele 

straatintimidatie 

Seksueel getinte opmerkingen  70,5% (74) 15,2% (16) 14,3% (15) 

Seksueel getinte grappen 60% (63) 27,6% (29) 12,4% (13) 

Seksueel getinte beledigingen/bedreigingen  92,4% (97) 1,9% (2) 5,8% (6) 

Iemand complimenteren met zijn/haar uiterlijk 8,6% (9) 25,7% (27) 65,7% (69) 

Nafluiten 62,8% (66) 25,7% (27) 11,4% (12) 

Sissen/klakken 78,1% (82) 11,4% (12) 10,5% (11) 

Kusgeluiden maken 81,9% (86) 12,4% (13) 5,7% (6) 

Volgen/achternalopen 93,3% (98) 2,9% (3) 3,9% (4) 

Staren/gluren 53,3% (56) 26,7% (28) 20% (21) 

Ongewenst betasten 96,2% (101) 1,0% (1) 2,9% (3) 

(Aanhoudende) vragen om iemands 

naam/nummer/bestemming 

73,3% (77) 18,1% (19) 8,6% (9) 

Vragen om seks/seksuele handelingen 94,3% (99) 2,9% (3) 2,9% (3) 

Zich opzettelijk tegen iemand aanduwen 96,2% (101) 1,0% (1) 2,9% (3) 

Iemand opzettelijk de doorgang versperren 88,6% (93) 5,7% (6) 5,8% (6) 

Iemand in het nauw drijven met seksuele 

bedoelingen 

95,2% (100) 1,0% (1) 3,8% (4) 

 

Uit de lijst met gedragingen die aan de mannen is voorgelegd komt naar voren dat fysieke seksueel 

getinte gedragingen door nagenoeg alle mannen worden geïdentificeerd als seksuele intimidatie. Zo 

vindt 95,2 % van de mannen dat iemand in het nauw drijven met seksuele bedoelingen gezien kan 

worden als seksuele straatintimidatie, 88,6% vindt dat bij het versperren van de doorgang, 96,2% 

beschouwt het zich tegen iemand aanduwen als een seksueel intimiderende gedraging, 96,2% vindt dat 

ongewenst betasten onder de noemer seksuele straatintimidatie valt en wat betreft het volgen of 

achternalopen van iemand is 93,3% van de mannen het erover eens dat het seksuele straatintimidatie is. 

De overige mannen zijn of neutraal of ze beschouwen de seksueel getinte gedragingen niet als seksuele 

straatintimidatie. Wanneer gekeken wordt naar de verbale gedragingen dan vindt de meerderheid van 

de mannen dat seksueel getinte opmerkingen (70,5%), seksueel getinte grappen (60%), nafluiten 

(62,8%), sissen/klakken (78,1%), kusgeluiden (81,9%) en het aanhoudend vragen om iemands naam, 

nummer en/of bestemming (73,3%), seksueel intimiderende gedragingen zijn. Hierbij moet wel worden 

opgemerkt dat het bij seksueel getinte grappen en nafluiten gaat om een kleine meerderheid. Van de 

40% van de mannen die niet expliciet aangeeft seksueel getinte grappen te zien als seksuele 

straatintimidatie, is 27,6% neutraal en beschouwt 12,4% deze gedraging niet als seksuele 
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straatintimidatie. Bij nafluiten geeft 25,7% aan neutraal te zijn en is 11,4% van de mannen het erover 

eens dat het niet gaat om seksuele intimidatie. Wat betreft het uiten van seksueel getinte beledigingen 

(92,4%) en het vragen om seks of seksuele handelingen (94,3%) blijkt nagenoeg elke man het te 

beschouwen als seksuele straatintimidatie. Het complimenteren van iemand met zijn of haar uiterlijk 

wordt in veel mindere mate gezien als een seksueel intimiderende gedraging. De meerderheid, 65,7%, 

van de mannen geeft aan dat zij het niet beschouwen als seksuele straatintimidatie, 25,7% is neutraal en 

maar 8,6% van de mannen geeft aan het geven van complimenten te zien als intimiderend gedrag. Ten 

slotte de non-verbale gedraging, het nastaren of begluren van iemand, daarvan denkt een kleine 

meerderheid van de mannen, zo’n 53,3%, dat het gaat om seksuele straatintimidatie, 26,7% is neutraal 

en 20% vindt dat het niet gaat om een seksueel intimiderende gedraging. Hieruit blijkt dat één seksueel 

getinte gedraging uit de lijst door de mannen niet wordt geïdentificeerd als seksuele straatintimidatie 

namelijk het complimenteren van iemand met zijn of haar uiterlijk. De overige gedragingen worden 

door een meerderheid van de mannen als seksueel intimiderend gezien, al gaat het bij seksueel getinte 

grappen en nafluiten wel maar om een kleine meerderheid.  

 

Ook de geïnterviewde mannen geven aan dat het iemand complimenteren met zijn of haar uiterlijk en 

het nastaren of begluren van iemand niet meteen bestempeld hoeft te worden als seksuele intimidatie. 

Ook nafluiten wordt door deze mannen niet meteen gezien als intimiderend. Het ligt volgens hen vaak 

aan de manier waarop deze gedragingen worden geuit, en in welke situatie, of ze gerekend worden tot 

seksuele intimidatie. Wanneer het gaat om een oprecht compliment dat op een ‘normale’ manier wordt 

geuit, dan vindt een groot deel van de mannen dat er geen sprake is van seksuele straatintimidatie. De 

intentie van de man speelt ook een belangrijke rol volgens een respondent. Hij geeft aan dat het pas gaat 

om seksuele straatintimidatie wanneer de pleger door middel van een gedraging het slachtoffer 

opzettelijk angst wil aanjagen, want anders zouden volgens hem alle vormen van flirten of het op andere 

wijze tonen van waardering geïnterpreteerd kunnen worden als seksuele straatintimidatie. Ook nafluiten 

wordt door een aantal mannen eerder als storend aangemerkt dan als een seksueel intimiderende 

gedraging. De mannen geven aan dat het doordrammen nadat een persoon heeft aangegeven het gedrag 

niet prettig te vinden een gedraging intimiderend kan maken.  

 

Dus als er ja… ja als er overdag gewoon een vrouw langsloopt en de bekende bouwvakkers fluiten, 

tjaa.. dat zie ik zelf niet zo als seksuele intimidatie (R4).  

 

Kijk het hangt er wel vanaf of het op een normale manier gaat gewoon van hoi en je denkt leuk meisje 

en je probeert gewoon even contact te leggen, okay. Maar als het al op zo’n manier is met zo’n seksuele 

ondertoon zo van kom je ff mee naar boven, jaa.. dat is niet okay (R3).  

 

[…] Kijk, op een normale manier toenadering zoeken is okay, daar is niks mis mee, maar je moet niet… 

uh… vervelend door blijven drammen (R3).  

 

Ook wanneer in de enquête aan de mannen foto’s met daarop verschillende seksueel getinte gedragingen 

worden voorgelegd blijkt dat bij de fysieke gedraging (foto C) alle mannen het erover eens zijn dat er 

sprake is van seksuele straatintimidatie. Met betrekking tot de foto’s met een non-verbale (foto A) en 

verbale gedraging (foto B) bestaat er minder eenduidigheid. De non-verbale gedraging waarbij een 

vrouw wordt nagekeken door twee mannen wordt door 31,8% van de mannen gezien als een seksueel 

intimiderende gedraging, 31,8% is neutraal en 36,4% vindt dat er geen sprake is van seksuele 

straatintimidatie. Als gekeken wordt naar de verbale gedraging, waarbij een vrouw wordt aangesproken 

door een man op straat, dan geeft 30,3% van de mannen aan dat het gaat om een seksueel intimiderende 

gedraging, 22,7% is neutraal en 47% beschouwt dit niet als seksuele straatintimidatie. Uit de foto blijkt 

niet wat de man precies zegt tegen de vrouw, dit kan eraan hebben bijgedragen dat bijna de helft van de 

mannen dit niet identificeert als seksuele straatintimidatie.  

 



 37 

Door de geïnterviewde mannen worden ook een aantal omstandigheden aangehaald welke invloed 

hebben op de perceptie of een gedraging wordt beschouwd als intimiderend of juist niet. Volgens de 

respondenten is de aanwezigheid van omstanders hierbij het belangrijkste. Wanneer er meer omstanders 

in de buurt zijn, zal een persoon zich veiliger voelen en daarmee gedragingen ook minder snel 

bestempelen als intimidatie. Het dagdeel speelt daar ook een rol bij, zo komen ’s avonds gedragingen 

vaak eerder bedreigend over dan overdag. Dit wordt gerelateerd aan het feit dat overdag meer mensen 

op straat zijn die te hulp kunnen schieten wanneer het nodig blijkt te zijn. Ook is het gedrag overdag 

zichtbaarder en is de pleger daardoor minder anoniem. Dit komt overeen met wat vrouwen aangeven, 

namelijk dat seksueel getinte gedragingen op geïsoleerde plekken eerder zullen worden aangemerkt als 

intimidatie dan op drukke plekken waar veel omstanders aanwezig zijn (Davidson, Gervais & Sherd, 

2016; Fischer & Sprado, 2017). Daarnaast is een van de respondenten van mening dat een grote sociale 

afstand tussen de pleger en het slachtoffer ervoor zorgt dat een gedraging minder intimiderend overkomt. 

Hij haalt daarbij een voorbeeld aan van zijn dochter die in India meerdere keren op haar billen is 

geslagen door Indiërs, volgens hem werd dit door zijn dochter wel als storend ervaren maar was de 

impact minder groot vanwege de grote ‘afstand’ tussen haar en de plegers. Dit zou ook het geval zijn 

wanneer sprake is van een groot leeftijdsverschil tussen de pleger en het slachtoffer. Volgens hem komt 

dat door het feit dat de absurditeit in zulke situaties erg groot is.  

 

[…] Als ik nu kijk van wat heeft dat op de billen slaan met mijn dochter gedaan dan denk ik niet zo veel 

ook omdat, dat is gewoon zo grote afstand. Als de absurditeit zo groot is of de afstand. Net zo goed als 

dat mijn dochter ook van een brugklassertje die iets over haar billen zou zeggen dan zit je bij elkaar op 

school maar dan denk je van joh dat wordt heel anders ervaren […] (R2).  

 

Dit staat in contrast met hoe vrouwen erover denken, zij onderstrepen namelijk dat een grote sociale 

afstand het gedrag meer intimiderend maakt (Fischer & Sprado, 2017). De omgeving waar de situatie 

zich voordoet kan ook invloed hebben op het feit of iets wordt gezien als intimidatie. Zo zal volgens een 

aantal respondenten in een nette buurt waar goede straatverlichting is, een gedraging minder snel worden 

beschouwd als intimidatie omdat er minder snel iets achter wordt gezocht terwijl in een gevaarlijke buurt 

iets vaak veel risicovoller wordt ingeschat. Dit is in overeenstemming met wat vrouwen in het onderzoek 

van Fischer & Sprado (2017) aandragen, namelijk dat betere straatverlichting ervoor zorgt dat een 

gedraging minder snel wordt geïdentificeerd als seksuele straatintimidatie. Ten slotte speelt ook de 

verhouding tussen het aantal plegers en slachtoffers volgens de mannen een belangrijke rol. Als er 

sprake is van een situatie waarbij de vrouw in de minderheid is en de pleger zich bevindt in een groep, 

dan zal het gedrag eerder gekwalificeerd worden als intimiderend.  

 

Ja, als jij zeg maar alleen in een park loopt en je wordt dan aangesproken, dan is dat ook weer anders 

dan als je in de stad loopt tijdens koopavond. Dan voelt de persoon zich wat veiliger, omdat de persoon 

denkt dat er toch niks kan gebeuren omdat er zo veel omstanders zijn (R8).  

 

Ik denk dat het ’s avonds althans als het donker is dat het eerder bestempeld wordt omdat je je dan 

minder snel veilig voelt dan overdag (R7).  

 

4.2 Mannelijk en vrouwelijk perspectief  

Het merendeel van de literatuur laat zien dat mannen gedragingen minder snel identificeren als seksuele 

straatintimidatie dan vrouwen (Blumenthal, 1998; Rotundo, Nguyen & Sackett, 2001; Quinn, 2002; 

Russel & Trigg, 2004; DeSouza & Solberg, 2004; Bitton & Shaul, 2013). De bevindingen uit de 

interviews onderstrepen dit beeld. Alle respondenten geven aan dat mannen over het algemeen toleranter 

zijn met betrekking tot seksuele straatintimidatie, ze zullen veel gemakkelijker een gedraging wegzetten 

als een normale interactie, terwijl ze aangeven dat vrouwen het gedrag eerder zullen problematiseren. 

De ernst van een bepaalde seksueel getinte gedraging wordt door mannen vaak lager ingeschat dan door 

vrouwen. Het volgende citaat is daar een goed voorbeeld van: 
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En ook dat een man al heel snel zegt: nou ik maakte alleen maar praatje, terwijl een vrouw al heel snel 

zegt; dit vind ik gewoon storend (R6).  

 

Het verschil in perceptie bestaat volgens de mannen vooral als het gaat om onschuldige gedragingen 

zoals het complimenteren van een vrouw met haar uiterlijk, het nafluiten van een vrouw of zoals een 

van de respondenten het beschrijft: het bewonderen van een vrouw. Deze gedragingen worden door veel 

mannen niet gezien als intimiderend. Mannen gaan ervanuit dat vrouwen deze gedragingen wel 

identificeren als seksuele straatintimidatie. Dit is interessant omdat de mannen eerder aangaven dat iets 

intimiderend is als vrouwen het gedrag onprettig vinden, maar hier geven ze aan dat ze weten dat 

vrouwen deze gedragingen in sommige situaties als intimiderend ervaren, maar toch vinden ze dat zelf 

niet. Hier gaat het om de interpretatie van de man over wat zij denken dat vrouwen als intimiderend 

ervaren. Vrouwen zelf geven aan dat gecomplimenteerd worden met het uiterlijk, nafluiten, nasissen en 

nastaren, gedragingen zijn die minder onveiligheidsgevoelens of boosheid met zich meebrengen maar 

eerder zorgen voor gevoelens van ongemakkelijkheid. 41% van de vrouwen vindt gecomplimenteerd 

worden op straat vleiend en 12% vindt het vleiend als ze na worden gefloten op straat. Daarnaast maakt 

het nafluiten 28% van de vrouwen aan het lachen. Dit nuanceert het beeld dat de mannen schetsen over 

vrouwen met betrekking tot gedragingen zoals nafluiten en gecomplimenteerd worden met het uiterlijk 

(Fischer & Sprado, 2017).  

 

Heel veel vrouwen die worden bewonderd zien zichzelf ook als uh.. slachtoffer van seksuele intimidatie, 

daar ben ik het als man niet mee eens en ik denk dat heel veel mannen het daar ook niet mee eens zijn 

(R5).  

 

Uit de literatuur blijkt dat het verschil in perceptie met betrekking tot seksuele straatintimidatie tussen 

mannen en vrouwen grotendeels verdwijnt als het gaat om onschuldige gedragingen (Runtz & 

O’Donnell, 2003; Rotundo, Nguyen & Sackett, 2001; Wiener & Hurt, 2000). Zoals hierboven is 

weergeven, denken mannen in dit onderzoek dat er een verschil tussen mannen en vrouwen bestaat, juist 

als het gaat om onschuldige gedragingen zoals het geven van complimentjes of nafluiten. Daarnaast 

wordt in de theorie aangedragen dat er vaker onenigheid bestaat tussen mannen en vrouwen wanneer 

het gaat om verwarrende gedragingen of situaties (Runtz & O’Donnell, 2003; Rotundo, Nguyen & 

Sackett, 2001; Russell & Trigg, 2004; Wiener & Hurt, 2000). De invloed van verwarrende situaties op 

het verschil in perceptie tussen mannen en vrouwen wordt door twee respondenten expliciet benoemd. 

Deze mannen geven aan dat sommige vrouwen aanvankelijk participeren in de situatie door bijvoorbeeld 

als reactie op seksueel intimiderend gedrag te lachen of het gesprek aan te gaan met de pleger(s). Deze 

gedragingen worden door de man geïnterpreteerd als interesse of waardering. Terwijl uit onderzoek 

blijkt dat vrouwen deze gedragingen juist vaak vertonen om te voorkomen dat een situatie waarin 

seksueel intimiderend gedrag wordt vertoond escaleert of omdat zij zich geen houding weten te geven 

en eigenlijk bang zijn (Fischer & Sprado, 2017; Thompson, 1993). De verwarring die ontstaat in zulke 

situaties kan ervoor zorgen dat de man zich van geen kwaad bewust is, terwijl de vrouw zich onveilig 

en seksueel geïntimideerd voelt.  

 

Er worden een aantal verschillende verklaringen aangedragen voor dit verschil in perceptie tussen de 

man en de vrouw. Een van de belangrijkste, die door drie respondenten wordt aangehaald, is de fysieke 

kwetsbaarheid van de vrouw. Doordat de vrouw over het algemeen fysiek kwetsbaarder is dan de man 

zal zij ook eerder gedragingen als een bedreiging ervaren en daarmee ook eerder als intimiderend 

bestempelen (Schafer, Huebner & Bynum, 2006). Deze fysieke kwetsbaarheid is gerelateerd aan de 

grotere mate van angst die een vrouw heeft ten opzichte van een man om slachtoffer te worden van 

criminaliteit (Schafer, Huebner & Bynum, 2006; McCrea, Shyy, Western & Stimson, 2005; Fisher & 

Sloan, 2003). Dit wordt ook wel de ‘fear of crime paradox’ genoemd omdat het werkelijke risico op 

slachtofferschap niet overeenkomt met de angst die vrouwen hebben voor criminaliteit (Pain, 2001; 

Scott, 2003). De mannen in het huidige onderzoek ondersteunen dit standpunt en geven aan dat vrouwen 

leven met een constante angst om slachtoffer te worden van criminaliteit en antisociaal gedrag waardoor 
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zij zich minder veilig voelen op straat en daardoor seksueel getint gedrag ook eerder zullen ervaren als 

seksuele straatintimidatie dan mannen die over het algemeen minder angstig zijn.  

 

Over het algemeen heeft het natuurlijk ook te maken met fysieke eigenschappen, vrouwen moet over het 

algemeen iets meer oppassen als ze ergens lopen, vervelend. Maar als man heb je dat eigenlijk niet, je 

kunt overal gewoon rondlopen, maakt niks uit (R1).  

 

Het feit dat vrouwen meer ervaring hebben met seksuele straatintimidatie dan mannen draagt volgens 

de respondenten ook bij aan het verschil in perceptie. Door de ervaring die vrouwen hebben met het 

fenomeen kunnen zij zichzelf beter inleven in de situatie van het slachtoffer dan mannen die in veel 

mindere mate met het gedrag te maken krijgen (Sigal, et al. 2005; Berdahl, Magley & Waldo, 1996; 

Herzog, 2007). Mannen maken het zelden tot nooit mee waardoor zij niet altijd weten wat de gevolgen 

van het gedrag zijn en minder stil staan bij de impact. Het is daardoor moeilijk voor de mannen om 

zichzelf in te leven in een situatie waarin een vrouw seksueel geïntimideerd wordt. In de interviews 

geven verschillende mannen aan dat ze niet weten hoe het voelt om geïntimideerd te worden omdat ze 

die persoonlijke ervaring niet hebben en dat ze het daardoor lastig vinden om te bepalen in hoeverre een 

vrouw iets als bedreigend of intimiderend ervaart. Indirect is dit ook te merken aan de opmerking die 

verschillende mannen maken tijdens de interviews, namelijk dat wij als vrouwelijke onderzoekers de 

vraag met betrekking tot de impact van het gedrag beter zelf zouden kunnen beantwoorden omdat wij 

als vrouwen beter weten hoe het voelt.  

 

Tja, ik denk dat het wel veel voorkomt, maar in hoeverre het meisje het als bedreigend of als gewoon 

vervelend ervaart dat weet ik niet.. Dat weten jullie waarschijnlijk weer net wat beter (R3).  

 

Volgens sommige respondenten is er ook sprake van een algemeen gebrek aan empathie bij veel 

mannen, zoals ook Quinn (2002) aangeeft in zijn onderzoek. Doordat mannen hun masculiene imago in 

stand willen houden hebben zij moeite met het vertonen van empathie richting het slachtoffer. Volgens 

Quinn (2002) heeft het verschil in wijze waarop mannen en vrouwen aankijken tegen seksuele 

straatintimidatie daarom te maken met het feit dat mannen niet gemotiveerd zijn zich te identificeren 

met het vrouwelijke slachtoffer.  

 

Ja ik denk dat het gewoon een gebrek aan empathie is ofzo, […] En dat je gewoon alleen maar denk 

van: “uuuuh ja ik had gewoon zin om aan haar kont te zitten, kan toch, maakt toch niet uit is toch maar 

een keertje”. (R9).  

 

Daarnaast zijn in de enquête een drietal foto’s voorgelegd aan de mannen waarop een vrouw op 

verschillende manieren het doelwit is van seksueel getint gedrag. Aan de mannen is gevraagd wat zij 

zouden voelen, denken en/of doen als zij de vrouw op de foto waren. 27,2% van de mannen denkt dat 

wanneer een vrouw wordt nagekeken op straat zij daaraan positieve gevoelens overhoudt. De vrouw zou 

het nakijken moeten zien als een compliment of als uiting van waardering. Slechts 36,4% van de mannen 

verbindt negatieve consequenties aan het nakijken zoals gevoelens van ongemakkelijkheid en 

onveiligheid. De overige 36,4% is neutraal. Dit kan worden gezien als een manier van de mannen om 

de schade die seksueel intimiderend gedrag met zich meebrengt te neutraliseren, dit wordt ook wel het 

ontkennen van schade genoemd (Sykes & Matza, 1975). Dit ontkennen van de schade komt in 

verschillende onderzoeken naar seksuele straatintimidatie terug (Hill & Silva, 2005; Quinn, 2002; 

Russell & Trigg, 2004; Lacasse, Purdy & Mendelson, 2003). Als het gaat om fysieke seksueel getinte 

gedragingen zoals het ongewenst betasten van vrouw, dan zijn alle mannen het erover eens dat daaraan 

negatieve consequenties zijn verbonden.  

 

Maar ik denk dat een hoop mannen zoiets hebben van, vooral als ze niet echt een beetje goed erover 

nadenken van ohh, valt toch allemaal wel mee en het was maar een geintje, zet je eroverheen (R3).  
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Dan denken ze: ze moet juist blij zijn dat we haar willen aanspreken of aandacht geven, want dat 

betekent dat we haar interessant vinden, dus in plaats van dat de vrouw boos doen vinden ze dat ze blij 

moet zijn. Dus dat wordt ook weleens gedacht (R8).  

 

[…] De vrouw wordt op basis van de door haar gekozen kledingstijl/aantrekkingskracht bekeken door 

het andere geslacht. Als ik die vrouw was zou ik blij zijn met de aandacht die ze eigenlijk al wou krijgen 

(RE39).  

 

Ondanks dat negen van de tien respondenten aangeven dat mannen over het algemeen niet weten wat 

de impact is van seksuele straatintimidatie blijkt dat wanneer aan henzelf wordt gevraagd wat de 

gevolgen zijn van het gedrag, zij deze op een juiste wijze kunnen beschrijven. Zo geven mannen aan dat 

intimiderend gedrag sociale terughoudendheid met zich mee kan brengen en gevoelens van onveiligheid 

en alertheid oproept. Daarnaast tast het volgens hen de eigenwaarde van de vrouw aan en worden 

vrouwen belemmerd in hun bewegingsvrijheid. Dit komt grotendeels overeen met wat de vrouwen zelf 

benoemen als de gevolgen van seksueel intimiderend gedrag (Fischer & Sprado, 2017).  

 

4.3 Oorzaken en motieven  

Op verschillende niveaus kunnen oorzaken en motieven worden gevonden voor seksuele 

straatintimidatie. Binnen dit onderzoek wordt een onderscheid gemaakt tussen macro-, meso- en 

microfactoren die van invloed zijn op het vertonen van seksueel intimiderend gedrag. Allereerst zullen 

de macrofactoren worden besproken, welke bestaan uit culturele en media factoren. Daarna zal worden 

ingegaan op de invloed van opvoeding, leeftijdsgenoten en situationele factoren. Ten slotte worden 

microfactoren zoals hormonen, persoonlijkheidstrekken en de invloed alcohol- en drugsgebruik 

besproken en wordt gekeken of er een mogelijke link is tussen specifieke demografische gegevens en 

het vertonen van seksueel getint gedrag. Per factor wordt onderscheid gemaakt tussen de mate waarin 

plegers en niet-plegers vinden dat de specifieke factor invloed uitoefent op het vertonen van seksueel 

intimiderend gedrag. Wanneer over plegers wordt gesproken gaat het om mannen die in het afgelopen 

jaar een of meerdere seksueel getinte gedragingen hebben vertoond. De percentages die worden 

weergegeven in de figuren moeten met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd omdat de categorieën 

plegers en niet-plegers beiden een klein aantal onderzoekeenheden bevatten wat de resultaten kan 

vertekenen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41 

4.3.1 Macrofactoren 

Het macroniveau focust zich op de invloeden vanuit het hoogste aggregatieniveau, de macrofactoren 

waar hier verder op wordt ingegaan zijn de culturele basis en de media.  

 

4.3.1.1 Culturele basis 

 
Figuur 3. Weergave beschrijvende statistieken macrofactor culturele basis.  

 

De bevindingen uit de enquête laten zien dat 41% (24) van de mannen die geen seksueel getint gedrag 

heeft vertoond in het afgelopen jaar ‘macht willen uitoefenen’ beschouwt als motief om seksueel 

intimiderend gedrag te vertonen. Van de mannen die in het afgelopen jaar wel seksueel getint gedrag 

hebben vertoond denkt 38% (18) dat ‘macht willen uitoefenen’ kan worden gezien als reden voor het 

vertonen van intimiderend gedrag. Daarnaast vindt 33% (19) van de niet-plegers dat ‘culturele redenen’ 

ten grondslag liggen aan seksuele straatintimidatie, van de plegers vindt 36% (17) dat. De Chi-kwadraat 

is voor beide variabelen niet significant, wat betekent dat de variabelen ‘macht willen uitoefenen’ en 

‘culturele redenen’ statistisch onafhankelijk zijn van de variabele ‘vertonen seksueel getint gedrag’.  

 

De verwachting vanuit het socio-culturele model en de feministische theorie is dat seksuele 

straatintimidatie het product is van de historisch ongelijke machtsverhouding tussen mannen en vrouwen 

(Stockdale, 1993; Welsh, 1999). Straatintimidatie wordt volgens dit model en deze theorie ingezet als 

manier om vrouwen te domineren (Berdahl, 2007b; Davis, 1994; Kisseling, 1991; Lenton, et al., 1999; 

Welsh, 1999). Dit wordt deels ondersteund in het huidige onderzoek. Met name de patriarische structuur 

binnen een cultuur zou volgens de mannen bijdragen aan tolerantie met betrekking tot seksuele 

intimidatie en er uiteindelijk ook toe kunnen leiden dat seksueel intimiderend gedrag wordt vertoond. 

Het gaat dan volgens de mannen vooral om culturen waar vrouwen een ondergeschikte status hebben en 

waar het als normaal wordt beschouwd om vrouwen te denigreren. Zo zijn er volgens hen ook enkele 

culturen waarin seksuele intimidatie geheel genormaliseerd is. Nederland wordt door de respondenten 

niet gezien als een patriarchaat en draagt volgens hen dan ook niet op dusdanige wijze bij aan het 

vertonen van seksueel intimiderend gedrag. Dit kan mogelijk verklaard worden door het feit dat 

Nederland een feminiene cultuur heeft waar gelijkheid tussen mannen en vrouwen centraal staat 

(Hofdstede, 1980). Seksuele straatintimidatie wordt juist gerelateerd aan dominante mannelijke culturen 

die mannen stimuleert hard en assertief te zijn (Fiedler & Blanco, 2006; Graham & Homel, 2008; 

Thompson & Cracco, 2008). Desalniettemin wordt door enkele respondenten erkent dat er mannen zijn 

die seksuele straatintimidatie gebruiken als manier om macht en status te verkrijgen en hun superieure 

positie binnen de samenleving te bevestigen. Het gaat volgens hen dan vooral om oudere mannen. 

Wanneer vrouwen buiten de vastgelegde genderrollen treden kan dit door de mannen als bedreiging 

worden ervaren en zal seksuele straatintimidatie worden gebruikt om de gender hiërarchie te 
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verduidelijken (Berdahl, 2007a; Henry, 2017; Maass et al, 2003). Zo geeft een respondent aan dat 

feministen over het algemeen een grotere kans lopen om geïntimideerd te worden omdat zij door hun 

kledingstijl en gedrag het stereotype beeld van de vrouw te buiten gaan en daarmee bepaalde reacties 

bij mannen uitlokken. Het onderstaande citaat geeft dat mooi weer: 

 

Maar ik kan me bijvoorbeeld ook voorstellen dat een echte feminist bijvoorbeeld wat meer reacties 

uitlokt dan iemand die redelijk normaal over straat gaat, een beetje opgaat in de menigte [...]Op het 

moment dat er heel duidelijk door gedrag en kledingstijl en dergelijke een punt wordt gemaakt van dat 

eigenlijk het land nog niet geëmancipeerd is dan kan dat volgens mij ook wel reacties uitlokken. Dat er 

onbewust gedacht wordt: "Als jij vindt dat we nog niet geëmancipeerd genoeg zijn dan zullen we ook 

maar laten zien of laten horen dat we, dat inderdaad de mannen nog hoger staan dan..." (R1).  

 

4.3.1.2 Media  

 
Figuur 4. Weergave beschrijvende statistieken macrofactor (sociale) media.  

 

Binnen de enquête wordt (sociale)media door maar 28% (13) van de plegers gezien als een factor die 

een rol speelt bij het vertonen van seksuele straatintimidatie. Van de overige mannen geeft 31% (18) 

aan dat (sociale)media een rol speelt bij intimidatie. De Chi-kwadraat is niet significant, wat inhoudt dat 

het verschil tussen plegers en niet-plegers wat betreft het kiezen van (sociale) media als oorzaak voor 

seksuele straatintimidatie niet significant is.  

 

In de interviews wordt de media als een van de belangrijkste oorzaken benoemd voor seksueel 

intimiderend gedrag dat jongeren op straat vertonen. Voor oudere mannen die seksueel intimiderend 

gedrag vertonen wordt de media in veel mindere mate gezien als bepalende factor. Dit sluit aan bij de 

literatuur waarin wordt aangehaald dat vooral kinderen vatbaar zijn voor het leren van ongewenst gedrag 

via de media omdat hun oorzaak-gevolg redenering en het inzien van het verschil tussen realiteit en 

fictie nog onvoldoende is ontwikkeld (Bryant & Miron, 2004). De mannen geven aan dat door toedoen 

van de media in de afgelopen jaren een verlaagde seksuele moraal is ontstaan. Jongeren worden volgens 

hen veel eerder seksueel actief en in veel extremere mate. Dit kan gerelateerd worden aan de sterk 

toegenomen seksuele inhoud van de media sinds de eeuwwisseling (Brown, 2002; Papadopoulos, 2010).  

 

Er is een verlaagde seksuele moraal gecreëerd, wat er wordt gepropageerd in de media is een groot 

contrast met hoe ik ben opgegroeid. Ook zijn kinderen veel meer seksueel actief dan voorheen..[…] 

(R5).  
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De media laat volgens de mannen een manier van leven zien die niet realistisch is en leert jongens op 

een verkeerde wijze omgaan met meisjes en vrouwen. De vrouw wordt vaak neergezet als lustobject, 

welke geen eigen mening heeft en erop zit te wachten veroverd te worden door de man. Dit resulteert 

volgens de respondenten in een mindere mate van respect voor vrouwen en uiteindelijk kan het ertoe 

leiden dat jongens toleranter worden met betrekking tot seksuele intimidatie (Dill, et al., 2008; Milburn, 

et al., 2000; Lanis & Covell, 1995; Papadopoulos, 2010).  

 

[…].. als je wat jonger bent, dan uhh.. dan vooral door de media weet je niet goed hoe je met meisjes of 

vrouwen om moet gaan. Je hoort vaak heel erg, het wordt heel erg weergegeven dat vrouwen er echt op 

zitten te wachten en dat ze veroverd willen worden en dat je maar moet doordrammen want de 

aanhouder wint, zeggen ze dan en dan.. op een gegeven als een meisje een keer nee zegt, dan bedoelt ze 

toch eigenlijk ja.. Dat soort dingen krijg je dan toch mee (R3).  

 

Een aantal mediabronnen worden door de mannen expliciet aangehaald vanwege hun grote invloed op 

het gedrag van jongeren, zoals bijvoorbeeld websites als GeenStijl & Dumpert. Deze zijn volgens de 

respondenten zeer vrouwonvriendelijk vanwege bijvoorbeeld de ‘blote billen ratings’ die worden 

vertoond op de sites. Omdat deze wijze van omgaan met vrouwen niet wordt afgekeurd en er zelfs op 

deze sites wordt geadverteerd door bijvoorbeeld het ministerie van Defensie, zullen veel jongeren deze 

manier van omgaan met vrouwen als normaal beschouwen. Dit sluit aan bij de sociale cognitieve theorie 

van Bandura (2001) die aangeeft dat wat in de media wordt getoond sneller wordt gereproduceerd 

wanneer aan het gedrag geen negatieve consequenties worden verbonden (Bandura, 2001; Pajares, et 

al., 2009).  

Videoclips en de pornografie worden door de respondenten ook aangehaald als factoren die 

invloed uitoefenen op het gedrag van jongeren. In videoclips staat de man vaak centraal en functioneren 

vrouwen als ondergeschikt lustobject. Deze clips zijn volgens de respondenten veel seksistischer dan 

voorheen, vrouwen kleden zich steeds schaarser en vertonen uitdagender gedrag. Ook in de pornografie 

worden vrouwen neergezet als ondergeschikt aan de man en wordt gedaan of zij het fijn vinden om ruw 

en hardhandig behandeld te worden. De voorbeelden die de mannen aanhalen van de objectivering van 

de vrouw in de media zijn directe en duidelijke vormen, de meer subtiele indirecte vormen van 

stereotypering zoals de aanwezigheid van een vrouw als decoratief element in een tv-programma worden 

door de mannen in mindere mate genoemd (Galdi, et al., 2013).  

 

Nou je ziet veel dat vrouwen vooral in videoclips vaak, uh… één figuur die een beetje stoer doet en tien 

vrouwen die een beetje als domme bimbo’s om hem heen dansen, alsof ze het IQ van een visstickje 

hebben.. (R3).  

 

[…] en ja dat zien ze toch als een soort van voorbeeld van “oke als die persoon met een dure auto staat 

en die kan al die vrouwen om zich heen hebben en hij kan de vrouwen aanraken en alles, de vrouwen 

aan de string trekken, waarom kan ik dat dan ook niet in dezelfde setting” (R10).  

 

Ja, porno is denk ik puur symbolisme, waar vrouwen voor staan: ondergeschikt […] (R6). 

 

Volgens het Media Practice Model van Steele (1999) heeft de media niet op iedereen dezelfde invloed. 

Jongeren bepalen volgens Steele (1999) zelf in welke media zij zich interesseren en op welke wijze zij 

de ideeën en denkbeelden uit de media in het dagelijks leven toepassen. Volgens de respondenten heeft 

de media een extra groot effect op jongeren die niet weten hoe om te gaan met vrouwen, deze jongeren 

nemen een voorbeeld aan wat er in de media wordt getoond. Door vrouwen en professionals wordt dit 

ook benadrukt, jongeren zouden volgens hen meer open staan voor invloeden vanuit de media wanneer 

hun moraal nog niet sterkt is ontwikkeld (Fischer & Sprado, 2017). Daarom is het volgens de mannen 

belangrijk dat aan jongeren duidelijk wordt gemaakt dat de realiteit verschilt van wat er in de media 

wordt getoond. Wat jongeren horen en zien in de media kopiëren zij naar de realiteit wanneer niemand 

hen uitlegt wat het gedrag inhoudt. Hierin komt duidelijk het belang van een mediaopvoeding naar 



 44 

voren. Wanneer jongeren in mindere mate worden begeleid door hun ouders in de omgang met de media 

zullen zij eerder open staan voor de manier waarop seksualiteit in de media wordt neergezet. Hun 

seksuele voorkeuren en manier van omgang met vrouwen zal dan voornamelijk gebaseerd zijn op wat 

zij in de media te zien krijgen (Nikken, 2007).  

 

Die zien het Internet en denken; dat is gewoon een hoer, tja.. dat kan dus niet, maar ja als niemand het 

daar met ze over heeft en wat het inhoudt en wat het voor een meisje betekent (R4).  

 

Uhm… en dat je ook gewoon jongeren duidelijk maakt van de realiteit is heel anders dan de media, dat 

dat niet normaal is wat wordt vertoond op diverse kanalen. Maar als je jong bent neem je het allemaal 

in je op, en denk je; het zal wel (R3). 

 

4.3.2 Mesofactoren 

Mesofactoren zijn invloeden vanuit de directe omgeving, daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen 

de invloed van opvoeding, leeftijdsgenoten en situationele factoren.  

 

4.3.2.1 Opvoeding  

 
Figuur 5. Weergave beschrijvende statistieken mesofactor opvoeding.  

 

De kleine meerderheid van de Rotterdamse mannen die de enquête heeft ingevuld, beschouwt het 

hebben van een beperkte seksuele opvoeding als een van de oorzaken voor het vertonen van seksuele 

straatintimidatie. De Chi-kwadraat laat zien dat plegers en niet-plegers niet significant van elkaar 

verschillen bij het kiezen van beperkte seksuele opvoeding als een oorzaak. In de interviews komt een 

beperkte seksuele opvoeding in veel mindere mate naar voren als oorzaak van seksueel intimiderend 

gedrag, maar een van de tien respondenten geeft aan dat een beperkte seksuele opvoeding of voorlichting 

een rol speelt bij het vertonen van seksueel getint gedrag. Volgens deze man is het belangrijk dat ouders 

met hun kinderen open en op een normale manier kunnen praten over seksualiteit zodat het kind leert 

wat respectvol gedrag is richting de vrouw en welke gedragingen niet gewenst zijn. Deze manier van 

opvoeden wordt in de literatuur aangeduid als een autoritatieve opvoedingsstijl en blijkt een positief 

effect te hebben op de seksuele ontwikkeling van het kind (Vermeire, 2005; Zwiep, 2008).  

 

De overige negen respondenten geven aan dat vooral tekortkomingen in de algemene opvoeding 

bijdragen aan het vertonen van antisociaal gedrag. Wanneer in de opvoeding niet duidelijk wordt 

gemaakt welke gedragingen wel en niet acceptabel zijn, dan mist het kind belangrijke vaardigheden om 

op een gepaste manier met anderen om te gaan. Seksuele straatintimidatie kan volgens een respondent 

daarom ook wel worden beschouwd als een vorm van onmacht of onwetendheid. Betrokkenheid en 
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belangstelling van ouders in het doen en laten van het kind speelt ook een rol. Te veel vrijheid en te 

weinig regels zouden ervoor zorgen dat een kind eerder ontspoort en meer ontvankelijk is voor invloeden 

vanuit de buitenwereld. Ook een tekort aan aandacht en liefde heeft volgens de mannen een negatieve 

invloed op het gedrag van het kind. Dit sluit aan bij wat in de literatuur wordt aangedragen, namelijk 

dat een tekort aan steun en controle in de opvoeding voorspellers kunnen zijn voor het vertonen van 

antisociaal gedrag in de adolescentie (Broekhuizen & Driesen, 2006; Dekovic, 1999; Marceau et al., 

2015). De theorie die hierbij past is de sociale controle theorie van Hirschi (1969) welke stelt dat 

bindingen met de conventionele samenleving, waaronder met de ouders, ervoor zorgen dat wordt 

afgezien van het vertonen van antisociaal gedrag zoals seksuele straatintimidatie.  

 

Wat ik gezond vind als je een kind hebt dat je gewoon vraagt hoe was je dag, wat heb je gedaan, dat je 

weet met wie die omgaat. Maar bij hun is dat vaak gewoon helemaal niet bekend en er wordt ook 

helemaal geen belangstelling getoond voor wat diegene uitspookt, dus eigenlijk heeft diegene vrijspel. 

Ze gaan niet in gesprek over wat ze goed of fout hebben gedaan […] (R8).  

 

De manier van opvoeden wordt door twee respondenten ook gerelateerd aan de culturele achtergrond 

van de ouders. In bepaalde culturen staat de man boven de vrouw binnen het gezin en moet de vrouw 

doen wat haar wordt opgedragen. De kinderen zullen deze manier van omgaan met vrouwen als normaal 

beschouwen. Volgens de respondenten zou dit ervoor kunnen zorgen dat deze kinderen competenties 

missen om vrouwen op een gelijkwaardige manier te behandelen. Ook zou het kunnen bijdragen aan de 

tolerantie ten opzichte van seksuele intimidatie. Een belangrijke kanttekening die hierbij wordt geplaatst 

is dat, ook al hebben deze vrouwen minder te zeggen binnen het gezin, dat zij toch veel aanzien hebben 

en vaak in grote mate in bescherming worden genomen door de mannelijke gezinsleden. De 

respondenten die de relatie tussen opvoeding en cultuur benoemen hebben beiden contact met veel 

verschillende culturen vanwege hun werk, dit verklaart mogelijk waarom zij deze link leggen en de 

overige mannen niet.  

 

Nou ja, wat ik zie bij *…* jongeren dat de vader de baas is en de moeder heeft niet veel te zeggen en 

die moet niet volgen en zeker geen eigen mening hebben en ja, zo wordt eigenlijk heel de opvoeding 

gedaan. Ook zussen enzo mogen helemaal niks. Uhm.. dus ja, dan sta je toch al een paar nul achter met 

opvoeding, hoe je met vrouwen om moet gaan (R8).  

 

Het gedrag van de kinderen wordt volgens de respondenten ook beïnvloed door onbewust gedrag dat 

ouders vertonen, zoals hoe ouders zich naar elkaar toe gedragen in het bijzijn van de kinderen. Het gaat 

dus niet zozeer alleen om de bewuste of functionele opvoeding van de ouders. Ouders zijn volgens de 

respondenten namelijk te allen tijde rolmodellen voor hun kinderen ook wanneer zij zichzelf daarvan 

niet bewust zijn. Een voorbeeld dat werd aangehaald door een van de respondenten was dat wanneer 

een vader vaak naar vrouwonvriendelijke programma’s kijkt in het bijzijn van het kind, dit het gedrag 

van het kind op een negatieve manier kan beïnvloeden. Dit is in overeenstemming met wat de 

differentiële-associatietheorie beargumenteert, namelijk dat het vaak niet gaat om het actief aanleren 

van antisociaal gedrag door ouders maar juist om blootstelling aan definities die positief staan tegenover 

seksueel intimiderend gedrag, welke ervoor zorgen dat antisociaal gedrag eerder wordt vertoond 

(Sutherland, 1947). 

 

Dan is opvoeding misschien het verkeerde woord want dat heeft iets bewust, dat doe ik bewust. Maar 

het gaat ook om al het onbewuste in gedrag. Als papa ook ’s avonds de hele tijd Giel Hartman ofzo of 

meer voor mannen en alleen maar dat soort praat zit te kijken (R2).  

 

Daarnaast blijkt dat jongens met een beperkte opvoeding ontvankelijker zijn voor invloeden vanuit de 

buitenwereld, vrouwen en professionals geven dit aan in het onderzoek van Fischer & Sprado (2017). 

Een groot deel van Rotterdamse mannen ondersteunt dit standpunt en benadrukt dat wanneer je geen 
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goede basis hebt meegekregen vanuit huis, je in grotere mate te beïnvloeden bent door bijvoorbeeld 

leeftijdgenoten of de media.  

 

En ook minder correctie vanuit hun omgeving over wat wel en niet gewenst is. Dus uhm.. ja je bent 

gewoon veel bevattelijker voor uhm.. voor die normen en waarden van de straat dan toch (R9).  

 

De tekortkomingen in de opvoeding moeten volgens de meerderheid van de mannen niet gezien worden 

als hoofdoorzaak van het vertonen van seksueel intimiderend gedrag. Ouders hebben namelijk maar tot 

op een bepaalde hoogte invloed op het gedrag van hun kinderen. Vanaf een bepaalde leeftijd krijgen 

vrienden steeds meer invloed op het gedrag en neemt de invloed van de ouders af, zo blijkt ook uit het 

onderzoek van Pels (2003). Ouders geven door middel van de opvoeding een basis mee waarna het kind 

zelf kiest wat ermee te doen. Het hangt dus heel erg af van het individu en de directe omgeving in welke 

mate de opvoeding invloed uitoefent op het gedrag.   

 

Het hoeft niet altijd uhh.. uit te maken, mijn vader was ook niet zo heel goed voor mijn moeder, dus daar 

heb ik natuurlijk ook wel dingen van meegekregen, maar ik had wel altijd zo iets van zo wil ik niet 

worden. Maar het kan ook zijn dat er toch iets in je koppie gebeurt waarvan je denkt oh zo moet ik dus 

met vrouwen omgaan, beetje onder de duim houden, beetje dwingen.. Ja, dat speelt ook mee (R3).  

 

Datgene wat ik op straat vertoonde kwam totáál niet overeen met hetgeen hoe mijn moeder mij had 

opgevoed, totaal niet eigenlijk. Maar… de aanwezigheid van mijn moeder heeft er wel altijd voor 

gezorgd dat het uh.. nooit dusdanig uit de hand liep, zoals bij andere… jongens (R5). 

 

4.3.2.2 Leeftijdsgenoten 

 
Figuur 6. Weergave beschrijvende statistieken mesofactor leeftijdsgenoten.  

 

Binnen de enquête worden verschillende aspecten van de invloed van leeftijdsgenoten bevraagd. De 

twee aspecten die duidelijk naar voren komen als belangrijke motieven voor seksuele straatintimidatie 

zijn ‘stoer doen’ en ‘erbij willen horen’. Van de plegers geeft maar liefst 94% aan dat ‘stoer doen’ gezien 

moet worden als motief voor seksuele intimidatie, van de overige mannen geeft 87% aan dat ‘stoer doen’ 
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een motief is. Wat betreft ‘erbij willen horen’ geeft 83% van de plegers aan dat het meespeelt bij het 

vertonen van intimiderend gedrag en van de overige mannen geeft 71% dit aan. Ook ‘het verkrijgen van 

een hogere status binnen de vriendengroep’ wordt als belangrijke beweegreden aangehaald door zowel 

de plegers (68%) als de overige mannen (47%). Daarnaast vindt 49% van de plegers dat ‘verveling’ een 

rol speelt, dit standpunt wordt door de overige mannen niet gedeeld, daarvan vindt maar 31% dat 

verveling een bepalende factor is. Ten slotte ‘het creëren of versterken van de groepsbinding’, dit wordt 

door de respondenten in minder mate gezien als motief voor het vertonen van seksueel intimiderend 

gedrag. De Chi-kwadraat laat zien dat de variabelen ‘verveling’ en ‘erbij willen horen’ significant zijn 

bij een significantieniveau van 0,15 en ‘het verkrijgen van een hogere status binnen de vriendengroep’ 

is significant bij een significantieniveau van 0,05. Dit houdt in dat het verschil dat bestaat tussen plegers 

en niet-plegers bij het kiezen van deze items als oorzaken of motieven voor seksuele straatintimidatie 

significant is. Voor ‘stoer doen’ en ‘creëren of versterken van groepsbinding’ is de Chi-kwadraat niet 

significant, wat betekent dat er geen significant verschil bestaat tussen plegers en niet-plegers bij het 

kiezen van deze motieven.  

 

Het belang van leeftijdsgenoten bij het vertonen van seksueel intimiderend gedrag wordt binnen de 

interviews ook sterk benadrukt. Leeftijdsgenoten spelen vooral een belangrijke rol voor (jonge) jongens 

en in mindere mate voor (oudere) mannen. Volgens de theorie komt dit door het feit dat bij het ouder 

worden mannen hun aandacht verleggen naar serieuze zaken in het leven waardoor het belang van de 

groep afneemt (Pels, 2003). Groepsdruk wordt door de respondenten vaak als doorslaggevende factor 

aangewezen. Vooral als jongens zich onzeker voelen binnen een groep en de drang voelen zichzelf te 

bewijzen, zullen zij door de groepsdruk eerder overgaan tot het vertonen van grensoverschrijdend 

gedrag zoals seksuele straatintimidatie. De groepsdruk zorgt ervoor dat jongens zich conformeren aan 

de normen die binnen de groep gelden, ook al overschrijden ze daarmee hun eigen grenzen.  

 

Soms maken ze even een opmerking, waarbij ze zelf denken; dat is een leuke en gepaste opmerking of 

een mooie openingszin en als zij dan niet de reactie krijgen die ze willen of dat een vrouw hun gelijk 

afwijst, dan kunnen ze zich met die groepsdruk beledigd voelen en dan krijgen ze gelijk een brutale 

mond van wat denk je wel niet, blabla (R8).  

 

[…] Als het een beetje van die stoere jongens zijn, dan heb je het idee van ik wil er toch bijblijven want 

ik is er niet bij hoor dan gaan ze zich straks op mij richten of mijn schooltijd wordt dan een hel of wat 

dan ook, ja, dan ga je misschien toch wel je eigen grenzen een beetje verleggen om je eigen te bewijzen. 

Ten koste van een meisje (R3).  

 

Straatintimidatie wordt volgens de mannen ook vaak gebruikt als middel om binnen de groep een hogere 

status te verkrijgen en de reputatie te verhogen. Het laten zien wat je durft en het verleggen van grenzen 

maakt daar deel van uit. Dit komt in verschillende onderzoeken over seksuele straatintimidatie terug 

(Gailey & Prohaska, 2007; Graham et al., 2013). Intimidatie wordt door de meerderheid van de 

respondenten beschouwd als meeloopgedrag. Binnen de vriendengroep bevindt zich vaak een leider en 

wanneer die persoon het gedrag goedkeurt of zelf seksueel intimiderend gedrag vertoont, volgt de rest 

van de groep. De grens van wat toelaatbaar is binnen een groep wordt telkens verlegd. Dit sluit aan bij 

wat de differentiële-associatietheorie beargumenteert namelijk dat acceptatie en stimulatie van 

antisociaal gedrag afkomstig van personen uit de directe omgeving, zoals vrienden, sterk meeweegt bij 

de afwegingen die jongeren maken om antisociaal gedrag te vertonen (Pels, 2003; Sutherland, 1947). 

Ook de sociale leertheorie kan hieraan gekoppeld worden omdat deze benadrukt dat gedrag waar een 

groep positief tegenover staat, zoals bijvoorbeeld seksuele straatintimidatie, eerder zal worden vertoond 

dan wanneer het gedrag niet wordt geaccepteerd of zelfs wordt afgestraft binnen een groep (Burgess & 

Akers, 1996).  

 

[…] Toen gingen we in een of ander groot klimtoestel en toen was er een van de jongens, die was best 

wel bijdehand, die deed dan elke keer alsof hij viel en als hij viel dan sloeg hij een meisje op de kont zeg 
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maar. Nouja ik kan me niet herinneren dat ik dat ook gedaan heb maar ik liep wel mee met de groep 

dus ik was ook wel een beetje een onderdeel van het hele proces, van de hele sfeer ofzo (R9).  

 

[…] Ze willen niet achter lopen dus als er eentje heeft bepaald van ik mag een meisje aanspreken en als 

ze niet reageert op me dan ga ik ernaartoe en dan raak ik haar aan, dan gaan andere dat ook eerder 

doen (R10).  

 

Daarnaast geven drie respondenten aan dat seksueel intimiderend gedrag vaak niet eens specifiek gericht 

is tegen de vrouw maar vooral is bedoeld als manier om vrienden te vermaken, dit aspect komt in 

meerdere onderzoeken naar seksuele straatintimidatie terug (Bernard & Schlaffer, 1993; de Jong, 2007; 

Gailey & Prohaska, 2007; Wells et al., 2011). Dit wordt door een aantal respondenten ook gekoppeld 

aan het feit dat een groot deel van het intimiderende gedrag wordt vertoond om verveling te bestrijden. 

Veel jongens hebben niks te doen en creëren door middel van seksuele straatintimidatie spanning om 

verveling tegen te gaan. Veel vormen van antisociaal gedrag ontstaan volgens de literatuur dan ook door 

het streven naar spanning en sensatie (Pels, 2003).  

 

De vrouwen ervaren het heel erg…ehm.. die ervaren het als een hele bewuste actie gericht op hun billen. 

Maar die mannen hebben het helemaal niet zo… die actie was niet gericht op jouw billen maar die was 

gericht op de jongens die ernaast stonden die moesten zien hoe stoer hij was omdat hij durfde iets over 

haar billen te zeggen (R2).  

 

Bijvoorbeeld, nu ik in de Afrikanerwijk woon, ik ken wel een klein beetje ook wat voor jongens er 

rondlopen en die hebben ook niet altijd een opleiding of werk of weet ik veel wat ga je dan doen dan ga 

je toch hangen op straat, je gaat een beetje relaxen en chillen en kijken of er wat te doen is. En als er 

niks te doen is dan zorg je zelf wel een beetje ervoor dat je wat te doen hebt dan is dit wel spannend 

(R9).  

 

Een andere reden dat intimiderend gedrag vaker in groepsverband wordt vertoond dan alleen is de 

anonimiteit die een groep met zich meebrengt. Binnen een groep is het een stuk makkelijker om je 

anonimiteit te bewaren, de groep zorgt voor een zeker gevoel van veiligheid. Het merendeel van de 

jongens zou volgens de respondenten het gedrag daardoor buiten de groep ook niet vertonen. Dit proces 

wordt ook wel deindividualisatie genoemd, de groep creëert een verminderd gevoel van individuele 

verantwoordelijkheid en zorgt ervoor dat mensen hun individuele identiteit verliezen, waardoor eerder 

wordt overgegaan tot het vertonen van antisociaal gedrag zoals seksuele straatintimidatie (Quinn, 2002; 

Warr, 2002; Wessellmann & Kelly, 2010; Wijermans, 2011).  

 

Dat hele groepsgedrag, bij die jongeren mannen die het vooral doen om te laten zien dat ze in een 

hogere boom durven te klimmen is juist groep enzo belangrijk. Dus dat gedrag dat heb je juist niet als 

je in je eentje iemand tegenkomt in het bos want dan kan niemand zien dat jij het durft (R2).  

 

Groepsdruk, status, machogedrag en vermaak zijn aspecten die volgens sommige respondenten vooral 

binnen de straatcultuur duidelijk terugkomen. De straatcultuur wordt door de mannen gezien als cultuur 

waar mannelijkheid en machogedrag centraal staan en de vrouw een ondergeschikte positie bekleedt. 

De normen en waarden die binnen de straatcultuur gelden, komen volgens een respondent via de sociale 

media overwaaien vanuit Amerikaanse straatcultuur. Deze normen en waarden distantiëren zich van de 

normen en waarden die in de conventionele samenleving heersen. Binnen de straatcultuur worden de 

vrouwen vaak gebruikt als middel om status mee te creëren. Hoe meer vrouwen een jongen kan regelen, 

hoe hoger zijn status binnen de groep zal worden. Ook worden vrouwen vaak neergezet als lustobject. 

Dit sluit grotendeels aan bij wat in de literatuur bekend is over de Nederlandse straatcultuur (El Hadioui, 

2011; de Jong, 2010). Toch moet hierbij een kanttekening worden geplaatst omdat deze 

groepsdynamische processen volgens een aantal mannen niet alleen gerelateerd zijn aan de straatcultuur 

maar ook bijvoorbeeld bij studenten zichtbaar zijn.  
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4.3.2.3 Situationele factoren  

Naast de persoonlijke factoren die hiervoor zijn besproken spelen situationele factoren ook een 

belangrijke rol bij het beïnvloeden van gedrag. In sommige situaties wordt namelijk eerder overgegaan 

tot het vertonen van seksueel intimiderend gedrag dan in andere situaties. Volgens de routine 

activiteitentheorie van Cohen & Felson (1979) bepaalt de gelegenheid of antisociaal gedrag zoals 

seksuele straatintimidatie wordt vertoond. Seksuele straatintimidatie zou daarom het meest voorkomen 

wanneer sprake is van een samenkomst van een gemotiveerde pleger(s) en een aantrekkelijk doelwit(ten) 

bij afwezigheid van toezicht.  

 

Om te bepalen of een doelwit aantrekkelijk is, wordt gekeken naar de waarde, het gewicht, de 

zichtbaarheid en toegankelijkheid van het doelwit (Felson, 2000). Sommige doelwitten worden door de 

pleger waardevoller ingeschat dan anderen. Uit de enquête komen een aantal karakteristieken van het 

doelwit naar voren die mogelijk van invloed zijn op de waarde van het doelwit van seksuele 

straatintimidatie (Felson, 2000). Zo zou de kans om geïntimideerd te worden volgens 94% van de 

mannen groter zijn wanneer de pleger een vrouw aantrekkelijk vindt. Ook de leeftijd van de vrouw 

speelt een belangrijke rol, 88% geeft aan dat jongere vrouwen eerder zullen worden geïntimideerd dan 

oudere vrouwen en de overige 12% denkt dat leeftijd geen rol speelt.  

De leeftijd van het doelwit wordt door een groot deel van de geïnterviewde mannen, in 

tegenstelling tot de bevindingen uit de enquête, niet gezien als bepalende factor voor het wel of niet 

vertonen van intimiderend gedrag. In de literatuur komt naar voren dat plegers over het algemeen een 

voorkeur zouden hebben voor jongere vrouwen (Broekhuizen, 2015; Fischer & Sprado, 2017; Lenton, 

1999; Meza-de-Luna & Garcia-Falconi, 2015). Tijdens de interviews geven maar 2 mannen aan dat 

jongere vrouwen een grotere kans lopen om geïntimideerd te worden dan oudere vrouwen. Vijf 

respondenten geven aan dat leeftijd er weinig toe doet en dat oudere vrouwen zeker niet gevrijwaard 

zijn van seksuele straatintimidatie. Het zou voor een groot gedeelte afhangen van de leeftijd van de 

pleger, wat de leeftijd van het doelwit is die benaderd wordt. Zo zouden jongere jongens eerder jongere 

meisjes intimideren en minder snel oudere vrouwen. Een van de respondenten geeft hiervoor als 

verklaring dat oudere vrouwen vaak als minder kwetsbaar worden ingeschat aangezien zij door hun 

levenservaring vaak beter weten hoe te reageren in een situatie waarin seksuele straatintimidatie zich 

voordoet. Deze voorkeur voor doelwitten met een kwetsbare uitstraling wordt meerdere keren door de 

mannen in de interviews aangehaald. Zo zou volgens de mannen de lichaamstaal van de vrouw erg 

belangrijk zijn, wanneer een vrouw zelfverzekerd over straat loopt en voor zichzelf opkomt, dan zal zij 

minder snel geïntimideerd worden. Vrouwen die er zoekend en onzeker uitzien worden door de pleger 

eerder ingeschat als een makkelijk doelwit. Daarnaast zijn vrouwen over het algemeen fysiek zwakker 

dan de man waardoor zij sowieso als kwetsbaarder doelwit worden bestempeld. Volgens de 

respondenten kiezen mannen eerder voor een kwetsbaar doelwit omdat ze op deze manier minder kans 

lopen om een weerwoord te krijgen van de vrouw en daardoor ook minder kans lopen om voorschut te 

worden gezet. De voorkeur van mannen voor kwetsbare doelwitten komt overeen met de bevindingen 

uit verschillende onderzoeken (Fischer & Sprado, 2017; Herzog, 2007).  

 

Net als in de natuur, je pakt de zwakste prooi (R1).  

 

Uhm.. denk het wel ja, denk dat je daar wel als man wel, ook wel ja toch wel een bepaald ja dat je ook 

gewoon ziet als aan mensen of ze makkelijk slachtoffer zijn of ze een beetje weerbaar zijn of dat ze dat 

toch niks van terug gaan zeggen. Ik kan me goed voorstellen dat..uhm. En dat misschien de vrouwen die 

dat minder zijn dat ze ook zo vaak geïntimideerd zijn. Dat er toch een kwetsbare, meer kwetsbare 

categorie dat die toch vaker de sjaak zijn dat geloof ik wel heel erg (R9).  

 

Naast de kwetsbaarheid speelt de toegankelijkheid van het doelwit ook een rol bij de mate waarin een 

doelwit wordt aangemerkt als aantrekkelijk. Volgens alle mannen loopt een vrouw die schaars gekleed 

is meer kans om seksueel geïntimideerd te worden. Een verklaring die daarvoor wordt gegeven is dat 

een vrouw die zich bloter kleed, door mannen als ‘makkelijker’ wordt ingeschat en daarmee meer 
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toegankelijk is. Volgens de mannen is de drempel om een vrouw te intimideren die schaars gekleed gaat, 

lager dan wanneer een vrouw ‘normaal’ gekleed gaat. Deze manier van beredeneren door de mannen 

vertoont kenmerken van wat door Sykes & Matza (1975) het ontkennen van slachtofferschap wordt 

genoemd. Mannen leggen indirect de schuld bij de vrouw door aan te geven dat wanneer zij zich bloot 

kleed, zij bijdraagt aan de situatie waarin seksuele straatintimidatie plaatsvindt. Zo geeft een van de 

mannen aan dat een vrouw niet verbaasd moet zijn ‘bewonderd’ te worden door mannen wanneer zij 

bloot gekleed de straat op gaat. Door een van de mannen wordt hier een kanttekening bij geplaatst, hij 

geeft aan dat een vrouw die schaars gekleed gaat waarschijnlijk andere opmerkingen krijgt dan een 

vrouw die ‘normale’ kleding aan heeft. Maar ook vrouwen met normale kleding aan zijn volgens hem 

niet gevrijwaard van seksuele straatintimidatie.  

 

Kijk, ja, je kan ook op een luchtige manier gekleed gaan zonder dat je gelijk denkt van oe, maar soms 

heb je ook vrouwen of meisjes lopen…. Tja, dat de borsten er half uithangen, of de dat de kont een beetje 

met een flosdraadje die billen bij elkaar houdt.. Tja, dat… dat wil niet meteen zeggen dat dat meisje 

erop uit is, of dat ze daarvoor open staat, maar het is wel.. het beïnvloed je wel, dat je denkt van: oh.. 

Ik heb dat ook hoor, als ik een meisje ziet die meer naakt dan gekleed is, dan denk ik ook van oh, nou 

misschien he.. ik denk zoiets dan wel.. Het speelt dan toch in me hoofd van: misschien een gemakkelijk 

meisje (R3). 

 

Je kleedt je op een bepaalde manier, en dat vind ik oprecht, je kleedt je op een bepaalde manier en je 

doet je best om er goed uit te zien, prima dat is je volledige recht.. Maar dan moet je niet verbaasd zijn 

als je daardoor bewonderd wordt. Daar kan ik me niet in vinden (R5).  

 

Een andere manier waarop een vrouw door mannen als toegankelijker wordt ingeschat is wanneer de 

vrouw onder invloed is van alcohol. Twee respondenten geven aan dat wanneer een meisje of vrouw 

gedronken heeft dat mannen haar dan vaak als meer toegankelijk beschouwen en dus eerder zullen 

overgaan tot seksueel getint gedrag. Dit sluit aan bij de bevindingen uit verschillende studies welke laten 

zien dat een vrouw onder invloed van alcohol vaker het slachtoffer wordt van ongewenste seksuele 

gedragingen dan vrouwen die nuchter zijn (Abbey, et al., 2001; Graham, et al., 2014; Rothman & 

Silverman, 2007). 

 

[…] jaa dat er ook van die meiden zijn, er zijn ook van die meiden die het toch allemaal weer net wat 

korter doen en waarvan je het gevoel hebt dat die zich hebben ingedronken thuis. Die gaan dan…ehm.. 

dat is misschien helemaal niet hun bedoeling om seksueel uitdagend te worden maar die gaan 

dan…ehm.. die lopen op een bepaald moment te zwieren. Dan zie je de jongens denken van, heee die is 

wel aardig tipsy daar gaan we even een zetje tegen aan geven (R2).  

 

Daarnaast wordt door een groot deel van de mannen aangegeven dat het gedrag van de vrouw vaak een 

belangrijke rol speelt bij de situatie waarin seksuele straatintimidatie zich voordoet. Zo wordt 

aangegeven dat vrouwen het gedrag soms ook zelf opzoeken of uitlokken. Ook geven vrouwen volgens 

de mannen soms bewust of onbewust verkeerde of verwarrende signalen af waardoor de situatie waarin 

het intimiderende gedrag wordt vertoond in stand wordt gehouden. Bijvoorbeeld wanneer een vrouw 

lacht als reactie op een seksueel getinte opmerking die richting haar wordt gemaakt, dit kan door de 

pleger worden geïnterpreteerd als interesse en zo wordt de situatie in stand gehouden. Terwijl uit 

onderzoek blijkt dat vrouwen zulke gedragingen juist vertonen om de situatie niet te laten escaleren 

(Fischer & Sprado, 2017; Thompson, 1993). Vrouwen zouden volgens een respondent in sommige 

situaties zelfs op dusdanige wijze participeren aan de situatie dat zij eigenlijk ook deels als dader kunnen 

worden aangemerkt. Dit sluit aan bij de neutralisatietechniek het ontkennen van slachtofferschap, 

waarbij de schuld mede bij het slachtoffer wordt gelegd (Sykes & Matza, 1975). In verschillende 

onderzoeken naar seksuele intimidatie komt deze manier van neutraliseren terug (Henry, 2017; Rubin 

& Borgers, 1990). 
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Want ik kan zeggen uit eigen ervaring dat heel veel vrouwen, niet heel veel vrouwen, maar toch wel wat 

vrouwen ergens participeren, ze vinden het aanvankelijk leuk. En wanneer zij denken dat het voorbij is, 

dan verwachten ze dat een man daar ook genoegen mee neemt en daarmee creëer je verwarring (R5).  

 

Naast de invloeden vanuit het doelwit, hier de vrouw, stelt de routine activiteiten theorie ook dat 

afwezigheid van toezicht zou bijdragen aan het vertonen van antisociaal gedrag zoals seksuele 

straatintimidatie (Cohen & Felson, 1979). Hierbij hoeft niet alleen gedacht te worden aan politieagenten 

of camera’s maar ook aan informeel toezicht zoals omstanders of straatverlichting (Felson, 1998). Zo 

zou straatverlichting een gedeelte van de anonimiteit weg nemen waardoor het minder aantrekkelijk 

wordt voor iemand om daar een bepaald delict te plegen (Welsh & Farrington, 2002). Twee 

respondenten ondersteunen dit standpunt en zien straatverlichting als instrument om straatintimidatie te 

verminderen vanwege het verminderen van de anonimiteit die donkere plekken met zich meebrengen. 

Toch achten de overige respondenten straatverlichting niet als belangrijke factor om straatintimidatie te 

voorkomen. Zo zou volgens een respondent straatverlichting alleen effect hebben op de fysieke seksueel 

intimiderende gedragingen en niet op non-verbale of verbale gedragingen. Daarnaast wordt aangeven 

dat mannen ook vaak op klaarlichte dag intimiderende gedragingen vertonen en dat verlichting hierdoor 

weinig zal uitmaken. Dit is opvallend aangezien de mannen eerder aangaven dat straatverlichting ervoor 

zorgt dat gedragingen minder snel als intimiderend worden aangemerkt. Hieruit kun je opmaken dat de 

mannen straatverlichting meer zien als een manier om de subjectieve veiligheid te versterken en minder 

als middel om de objectieve veiligheid te verbeteren.  

 

Ja, maar al heb je de beste verlichting op straat maar er staat een groep en er loopt een vrouw voorbij, 

het zijn geen supersonische lichten ofzo… dus dan raken ze daar ook niet van onder de indruk (R8).  

 

En straatverlichting als het donker is heb je ook meer anonimiteit waardoor hij zich veiliger zal voelen 

omdat hij donkerder is, misschien heeft hij zijn capuchon op dan wordt ie toch niet herkent. Als de 

volgende dag in dezelfde wijk, hetzelfde meisje ziet dan zal het meisje hem misschien niet weten dat hij 

is want dat kan ook hij, hij, hij of hij zijn (R10).  

 

Een andere vorm van toezicht die wordt aangehaald in de interviews, is de aanwezigheid van agenten 

op straat. Agenten zouden mannen weerhouden van het vertonen van intimiderend gedrag, aangezien de 

mannen niet het risico willen lopen betrapt te worden. Want het merendeel van de mannen weet goed 

dat straatintimidatie niet acceptabel is. Toch wordt door sommige mannen het effect van blauw op straat 

in twijfel getrokken, vooral omdat agenten niet constant op een plek zijn waardoor het controlerende 

effect maar van korte duur is. Naast agenten wordt ook gesproken over camera’s, het effect van camera’s 

als manier om toezicht te houden wordt door veel mannen in twijfel getrokken. Vooral omdat jongeren 

vaak weten dat camera’s niet goed werken, waardoor ze zich er niet zoveel van zullen aantrekken. 

Daarnaast gaat het bij straatintimidatie vaak om woorden en in mindere mate om fysieke daden, wat het 

vastleggen op camerabeelden lastig maakt. Vier respondenten geven daarnaast aan dat de aanwezigheid 

van omstanders mogelijk een remmende factor is voor het vertonen van intimiderend gedrag. De 

aanwezigheid van omstanders zou ervoor zorgen dat de mannen hun anonimiteit verliezen en op hun 

gedrag kunnen worden aangesproken.  

 

In de enquête is ook gekeken naar de invloed van verschillende vormen van toezicht op seksuele 

straatintimidatie. Zo geeft 50% van de mannen aan dat de kans op seksueel intimiderend gedrag kleiner 

wordt wanneer straatverlichting aanwezig is en 45% denkt dat straatverlichting geen effect gaat hebben 

op het gedrag, de overige 5% schat in dat de kans op intimiderend gedrag groter wordt. Wat betreft de 

aanwezigheid van camera’s acht een meerderheid van de mannen (61%) dat de kans kleiner wordt op 

seksuele straatintimidatie, 35% geeft aan dat de aanwezigheid van camera’s geen invloed heeft en 4% 

van de mannen acht de kans op intimiderend gedrag groter door de aanwezigheid van camera’s. Het 

effect van toezichthouders wordt hoog ingeschat, 84% van de mannen denkt dat de kans kleiner wordt 

wanneer er toezichthouders op straat aanwezig zijn, 13% geeft aan dat toezichthouders geen effect 
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teweegbrengen en maar 3% denkt dat de door de aanwezigheid van toezichthouders juist meer 

intimiderend gedrag wordt vertoond. Een vrouw alleen (94%) wordt volgens de respondenten veel 

eerder geïntimideerd dan wanneer omstanders aanwezig zijn, vooral wanneer de vrouw in het bijzijn 

van een man of kinderen is neemt de kans op intimidatie volgens de mannen sterk af. Zo blijkt dat 87% 

van de mannen de kans op intimidatie kleiner acht wanneer de vrouw in het bijzijn van een man is en 

77% acht de kans kleiner wanneer de vrouw in het bijzijn van een kind is. De aanwezigheid van anderen 

vrouwen heeft minder effect, zo’n 48% geeft aan dat de kans op intimidatie kleiner wordt, 23% denkt 

dat het geen effect heeft en 30% schat de kans op intimidatie groter in bij aanwezigheid van anderen 

vrouwen. Ook de aanwezigheid van onbekenden omstanders speelt volgens de respondenten van de 

enquête een rol, zo geeft 43% aan dat de kans kleiner wordt op intimidatie wanneer sprake is van een 

drukke plek, 33% geeft aan dat het geen effect heeft en 24% denkt dat de kans dan juist groter wordt. 

Ten slotte de invloed van het dagdeel, 95% van de mannen geeft aan dat zij de kans op intimidatie groter 

achten in de avonduren of ’s nachts. Dit sluit deels aan bij het standpunt van de routine activiteiten 

theorie namelijk dat vooral in de avonduren meer gemotiveerde daders en aantrekkelijke doelwitten op 

straat aanwezig zijn waardoor de kans op intimidatie wordt vergroot (Cohen & Felson, 1979). Dit komt 

ook overeen met wat in het onderzoek van Fischer & Sprado (2017) is gevonden. Maar dit kan ook te 

maken hebben met het feit dat ’s avonds en ’s nachts meer gedragingen worden bestempeld als 

intimidatie.  

Kortom, de mannen in het huidige onderzoek gaan ervanuit dat er een positief effect uitgaat van 

aanwezigheid van toezichthouders en omstanders en dan met name omstanders die bekenden zijn van 

het slachtoffer, zoals aanwezigheid van de man of kind(eren). Van onbekende omstanders wordt minder 

effect verwacht. Over het effect van camera’s en straatverlichting bestaat een minder eenduidig beeld, 

de geïnterviewde mannen kennen weinig effect toe aan camera’s en straatverlichting en van de 

geënquêteerde mannen vindt de helft dat straatverlichting een positief effect heeft en een kleine 

meerderheid denkt dat camera’s seksuele straatintimidatie kunnen tegengaan.  

 

Van de 47 plegers hebben er 40 aangegeven in welke situaties zij het seksueel getinte gedrag in het 

afgelopen jaar voornamelijk hebben vertoond. Hieruit komt naar voren dat wat betreft het dagdeel het 

gedrag vaker overdag (73%) wordt vertoond dan ’s avonds/’s nachts (40%). Dit komt niet overeen met 

wat de vrouwen in het onderzoek van Fischer & Sprado (2017) hebben aangegeven, daar kwam namelijk 

in terug dat vrouwen vooral in de avonduren te maken hebben met seksueel intimiderend gedrag. Het 

seizoen speelt ook een rol, de lente (43%) en de zomer (58%) zijn seizoenen waar eerder seksueel getint 

gedrag wordt vertoond dan in de winter (35%). Deze voorkeur voor de zomer en de lente heeft er volgens 

Cohen & Felson (1979) mee te maken dat in de zomer en lente meer aantrekkelijke doelwitten op straat 

aanwezig zijn waardoor gelegenheid wordt gecreëerd voor het vertonen van seksueel getint gedrag. 

Daarnaast geeft 53% van de plegers aan het gedrag te hebben vertoond in een uitgaansgebied, 43% geeft 

aan het te vertonen op drukke plekken, 18% op rustige plekken, 33% in winkelgebieden, 30% in het 

openbaar vervoer, 30% in een andere wijk en 28% in de eigen woonwijk. Hieruit blijkt dat intimidatie 

het meest wordt vertoond op drukke plekken. Dit heeft mogelijk te maken met het feit dat op drukke 

plekken meer aantrekkelijke doelwitten aanwezig zijn (Cohen & Felson, 1979). Al is op drukke plekken 

ook vaak sprake van meer toezicht, wat de gelegenheid voor het vertonen van antisociaal gedrag juist 

zou laten afnemen (Cohen & Felson, 1979). Tegen de verwachtingen vanuit de literatuur in, geeft 53% 

van de mannen aan het gedrag alleen te vertonen en gaf 40% aan het gedrag in groepsverband te vertonen 

(Bernard & Schlaffer, 1993; Logan, 2015; Quinn, 2002; Wesselmann & Kelly, 2010). Wat betreft 

omstanders geven meer mannen aan dat er tijdens het vertonen omstanders aanwezig waren (43%), ten 

opzichte van mannen die aangaven dat er geen omstanders aanwezig waren (15%). Dit is ook opvallend 

aangezien vanuit de theorie wordt verwacht dat het gedrag juist zou worden vertoond wanneer weinig 

toezicht aanwezig is (Cohen & Felson, 2017). Een andere opvallende bevinding is dat seksuele 

straatintimidatie door een aantal mannen wordt gerelateerd aan verwaarloosde wijken en donkere 

steegjes, plekken waar sprake is van fysieke verloedering. Dit komt overeen met de Broken Windows-

theorie van Wilson en Kelling (1982), welke stelt dat omgevingen die reeds verloederd en verwaarloosd 

zijn, meer lichte vormen van criminaliteit en antisociaal gedrag aantrekken.  
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4.3.3 Microfactoren 

Microfactoren zijn factoren die zich binnen de persoon zelf bevinden, ook wel individuele factoren 

genoemd. De microfactoren die hier aan bod komen zijn hormonen, seksueel verlangen, 

persoonlijkheidstrekken, alcohol en/of drugs gebruik en demografische gegevens zoals leeftijd en 

opleidingsniveau.  

 

4.3.3.1 Biologische perspectief 

 
Figuur 7. Weergave beschrijvende statistieken microfactoren hormonen en seksueel verlangen.  

 

Een meerderheid van de mannen die de enquête heeft ingevuld geeft aan dat hormonen en seksueel 

verlangen een rol spelen bij het vertonen van seksuele straatintimidatie. Vooral de plegers (77%) zien 

hormonen en seksueel verlangen als verklarende factoren. De Chi-kwadraat is significant bij een 

significantieniveau van 0,01 wat betekent dat met een betrouwbaarheid van 99% sprake is van een 

statistisch significant verband tussen de variabelen ‘hormonen/seksueel verlangen’ en ‘plegen van 

seksueel getint gedrag’.  

De variabele ‘hormonen/seksueel verlangen’ sluit aan bij het biologische perspectief wat 

seksuele intimidatie ziet als een expressie van seksueel verlangen (Pina, et al., 2009; Stockdale, 1993). 

Ook in de interviews komt het biologische perspectief deels terug, zo worden hormonen vaak genoemd 

als stimulerende factor voor het vertonen van intimiderend gedrag. Hormonen zoals testosteron zorgen 

er volgens de respondenten voor dat mannen bepaalde behoeftes krijgen en minder geremd worden in 

hun gedrag. Daarnaast wordt ook seksueel verlangen of seksueel frustratie een aantal keer aangehaald 

als motief om seksueel intimiderend gedrag te vertonen, zowel voor oudere als jongere mannen zou dit 

een rol spelen. Seksuele intimidatie wordt op deze manier gezien als een middel om seksueel contact te 

verkrijgen.  

 

Kijk, bij oudere mannen zal het niet zozeer om de groepsdruk zijn, sorry dat ik het zeg, maar meer voor 

de geiligheid, dat ze denken misschien lukt het nog wel .. op mijn leeftijd. En bij jongeren, daar speelt 

ook de geiligheid wel een rol.. (R3).  

 

Uhm er zit ook wel een seksuele frustratie achter dan willen ze graag seks (R10).  
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4.3.3.2 Alcohol/drugs 

 
Figuur 8. Weergave beschrijvende statistieken microfactor gebruik alcohol/drugs.  

 

Alcohol en drugs worden in de enquête door maar liefst 81% van de plegers en door 74% van de overige 

mannen gezien als belangrijke stimulerende factoren voor het vertonen van seksuele straatintimidatie. 

De variabele ‘onder invloed van drank of drugs’ blijkt niet significant te zijn met het ‘vertonen van 

seksueel getint gedrag’, dat houdt in dat plegers en niet-plegers niet significant verschillen wat betreft 

het kiezen van de variabele ‘onder in vloed van alcohol of drugs’ als oorzaak. Ondanks het grote aantal 

mannen dat alcohol en drugs gebruik ziet als stimulerende factor voor het plegen van intimiderend 

gedrag, geeft maar 23% van de plegers aan zelf onder invloed te zijn geweest tijdens het vertonen van 

seksueel getint gedrag. Een mogelijke verklaring voor dit verschil is dat de mannen mogelijk een sociaal 

wenselijk antwoord geven op de vraag die op henzelf van toepassing is en de vraag die betrekking heeft 

op andere mannen wel naar eerlijkheid beantwoorden. 

Alcohol blijkt op verschillende manieren te kunnen bijdragen aan het vertonen van seksueel 

intimiderend gedrag (Abbey, et al., 1998; Abbey, et al., 2001; Wilson, et al., 2002). Zo kan alcohol 

gezien worden als lustopwekkend middel welke het seksueel verlangen doet toenemen. Ook kan alcohol 

de kans op het verkeerd interpreteren van de intenties van de vrouw vergroten waardoor situaties eerder 

escaleren in seksuele intimidatie (Abbey, et al, 1998). Daarnaast wordt alcohol ook vaak gerelateerd aan 

slechte agressiebeheersing, vooral wanneer een man zich bedreigd voelt kan alcohol werken als 

stimulerende factor waardoor de grens eerder wordt overschreden (Abbey, 2002). Alleen voor het laatste 

verband tussen alcohol en seksueel intimiderend gedrag wordt bewijs gevonden in het huidige 

onderzoek. De mannen beschouwen alcohol als stimulerend middel die de drempel tot het vertonen van 

seksueel intimiderend gedrag verlaagt en de grenzen tussen gepast en ongepast gedrag doet vervagen. 

Wanneer mannen onder invloed zijn van alcohol durven ze vaak meer en denken ze niet na over de 

gevolgen van hun handelingen. Intoxicatie wordt dus niet zozeer als oorzaak van seksuele 

straatintimidatie bestempeld maar eerder als versterkende factor welke ervoor kan zorgen dat iemand 

over de schreef gaat. 

 

Van de tien respondenten beginnen twee respondenten ook over de invloed van drugs op het vertonen 

van seksueel intimiderend gedrag. Volgens hen zou men onder invloed van drugs sneller ongepast 

gedrag gaan vertonen omdat het een ontremmend effect heeft. De een heeft het over het blowen van 

cannabis en de ander spreekt niet over een specifieke drug maar doelt op drugs in zijn algemeenheid. 

Door de geringe informatie die is verkregen over het mogelijke verband tussen het gebruik van drugs 

en het vertonen van seksueel intimiderend gedrag kunnen hier geen harde uitspraken over worden 

gedaan.  
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Misschien ook wel alcohol dan toch of blowen dat het een soort cocktail is van die dingen dat dat er 

uiteindelijk voor zorgt dat op een kontje geslagen wordt of dat er effe iets geroepen wordt (R9). 

 

4.3.3.3 Persoonlijkheidstrekken  

Verschillende persoonlijkheidstrekken zoals ‘eerlijkheid-genegenheid’ en ‘openheid’ hebben volgens 

de literatuur een negatief verband met het vertonen van seksuele intimidatie (Ashton, et al., 2000; 

Larrimer-Scherbaum & Popovich 2001; Lee, et al., 2003). Hiervoor wordt in het huidige onderzoek 

geen bewijs gevonden. Wanneer gekeken wordt naar de meer antisociale persoonlijkheidstrekken dan 

blijkt dat plegers van seksuele intimidatie vaak weinig sociale vaardigheden bezitten (Kosson, et al., 

1997; Ménard, et al., 2003; Rapaport & Burkhart, 1984). De geïnterviewde mannen bevestigen dit en 

geven aan dat het vooral gaat om sociale vaardigheden met betrekking tot het op een normale en 

respectvolle manier omgaan met vrouwen. Een van de respondenten relateert dit aan sociale stoornissen 

zoals autisme omdat mensen met deze diagnose minder verfijnd zijn in hun sociale interacties. Daarnaast 

wordt het ook gekoppeld aan het hebben van een licht verstandelijke beperking omdat deze mensen 

vaak moeite hebben met het aanleren van sociale vaardigheden. Ook wordt het hebben van een lager IQ 

hiermee in verband gebracht, als je een lager IQ hebt zou je meer moeite hebben met het interpreteren 

van signalen afkomstig van anderen waardoor sociale interacties sneller mis kunnen lopen.  

 

4.3.3.4 Demografische gegevens 

Naast het bevragen van de mannen over de invloed van microfactoren op het vertonen van seksueel 

intimiderend gedrag wordt hier gekeken naar mogelijke verbanden tussen het vertonen van seksueel 

getint gedrag en demografische gegevens zoals leeftijd, bevolkingsgroep, opleiding en stadsgebied. Er 

is specifiek gekozen voor deze kenmerken omdat de overige demografische gegevens te veel missings 

bevatten waardoor geen betrouwbare resultaten te verwachten zijn. Om na te gaan of het vertonen van 

seksueel getint gedrag in verband staat met de onafhankelijke ordinale variabelen ‘bevolkingsgroep’, 

‘opleiding’ of ‘stadsgebied’ wordt gebruik gemaakt van de Cramer’s V. Daarnaast wordt voor de 

onafhankelijke ratio variabele ‘leeftijd’ en de afhankelijke variabele ‘het vertonen van seksueel getint 

gedrag’ een T-toets voor twee onafhankelijke steekproeven uitgevoerd.  

 

Tabel 2. Cramer’s V voor onafhankelijke variabelen ‘bevolkingsgroep’, ‘opleiding’ en ‘stadsgebied’ met 

afhankelijke variabele ‘het vertonen van seksueel getinte gedragingen’.  

 Vertonen SGG 

Cramers’s V 

Bevolkingsgroep 

 

0,252 

 

Opleiding 

 

0,294 

 

Stadsgebied  0,362 

Noten: *p<0,15 **p<0,05 ***p<0,01 

 

Uit tabel 2 blijkt dat geen van de Cramer’s V significant zijn, wat betekent dat er een grote kans bestaat 

dat deze verbanden op toeval berusten. Daarnaast zijn de verbanden tussen de afhankelijke variabele en 

de onafhankelijke variabelen niet sterk. De sterkste samenhang die wordt gevonden is tussen het 

vertonen van seksueel getint gedrag en het stadsgebied waar de respondenten in wonen, hier is sprake 

van een matig sterk verband. Tussen de onafhankelijke variabelen ‘opleiding’ en ‘bevolkingsgroep’ en 

de afhankelijke variabele ‘het vertonen van seksueel getint gedrag’ bestaat een (zeer) zwak verband. De 

T-toets voor onafhankelijke variabele ‘leeftijd’ en afhankelijke variabele ‘het vertonen van seksueel 

getint gedrag’ laat ook geen significantie zien, wat betekent dat de nulhypothese niet wordt verworpen 

en de gemiddelde leeftijd van plegers en niet-plegers niet significant van elkaar verschillen. 
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Geen van de bivariate analyses geeft een significant verband weer, dit kan geïnterpreteerd worden als 

een bevestiging van de literatuur waaruit blijkt dat plegers en niet-plegers van seksueel getint gedrag 

niet van elkaar verschillen wat betreft demografische gegevens (Bernard & Schlaffer, 1981; Bowman, 

1993; Pina, et al., 2009). Een kanttekening die hierbij moet worden geplaatst is dat het kleine aantal 

onderzoekseenheden mogelijk heeft bijgedragen aan het niet vinden van significantie. Vanwege het feit 

dat geen van de verbanden in de buurt komt van significantie, is ervoor gekozen geen logistische 

regressie uit te voeren.  

 

4.3.4 Vertonen seksueel getint gedrag  

Om een beeld te krijgen van het aantal mannen dat seksueel getint gedrag laat zien is in de enquête 

gevraagd of de mannen in het afgelopen jaar weleens seksueel getint gedrag hebben vertoond en welke 

gedragingen zij dan hebben laten zien. Daaruit blijkt dat 45% (47) van de mannen in het afgelopen jaar 

weleens een seksueel getinte gedraging heeft vertoond, het ging zowel om verbale als non-verbale 

gedragingen. De gedragingen die het meest zijn vertoond waren het complimenteren van een vrouw met 

haar uiterlijk (28%) en staren of gluren (25%). De overige gedragingen die zijn vertoond door de 

respondenten waren onder andere het maken van seksueel getinte opmerkingen (6%) en grappen (8%), 

nafluiten (7%) en aanhoudende verzoeken voor iemands naam, nummer en/of bestemming (1%). Geen 

van de mannen heeft het afgelopen jaar fysieke seksueel getinte gedragingen vertoond.  

 

Aan dezelfde mannen is ook gevraagd wat hun individuele motieven of redenen waren voor het vertonen 

van het seksueel getinte gedrag, 41 van de 47 plegers heeft hier ook daadwerkelijk antwoord op gegeven. 

De meest voorkomende reden voor het vertonen van het seksueel getinte gedrag was de 

aantrekkelijkheid van de vrouw (32%), mannen geven aan dat zij het gedrag lieten zien omdat de vrouw 

het verdiende vanwege haar mooie uiterlijk of dat ze de vrouw erg aantrekkelijk vonden en op deze 

manier contact wilde leggen met haar. Door de vrouw aan te wijzen als indirecte veroorzaker van het 

gedrag, wordt op een subtiele manier het gedrag door de mannen geneutraliseerd. De wijze van 

neutralisatie komt overeen met wat door Sykes & Matza (1975) het ontkennen van slachtofferschap 

wordt genoemd. Andere redenen die worden genoemd voor het vertonen van het gedrag zijn gewoon 

zomaar (20,0%), om de vrouw te complimenteren (15%), uit seksueel verlangen (13%), uit verveling 

(10,0%), om waardering te krijgen van vrienden (5,0%), omdat het grappig is (2%), onbewust (2%) en 

vanwege de opvoeding (2%).  

Ook zijn er een aantal motieven die door geen van de plegers worden aangehaald. Zo heeft 

niemand ‘om de vrouw te kwetsen’, ‘om macht uit te oefenen over de vrouw’ of ‘om de vrouw op haar 

plek te zetten’ genoemd als motief. Hiermee wordt geen aansluiting gevonden bij de socio-culturele 

benadering en de feministische theorie welke seksuele straatintimidatie zien als een middel om macht 

en dominantie uit te oefenen over de vrouw (Berdahl, 2007b; Davis, 1994; Kisseling, 1991; Lenton, et 

al., 1999; Welsh, 1999). Ook ‘om de band binnen de vriendengroep te versterken’ wordt niet door de 

plegers aangehaald als motief voor het vertonen van seksueel getint gedrag.  
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5. Conclusie en discussie  
5.1 Conclusie 

In dit hoofdstuk worden conclusies getrokken op basis van de verworven onderzoeksresultaten. Dit 

onderzoek tracht een beeld te geven van de kijk van mannen (vanaf 18 jaar woonachtig in de gemeente 

Rotterdam) op seksuele straatintimidatie. De centrale onderzoeksvraag luidt: Welke gedragingen 

beschouwen mannen als seksuele straatintimidatie en welke oorzaken en motieven identificeren mannen 

voor het vertonen van seksueel intimiderend gedrag op straat?  

 

De eerste deelvraag heeft betrekking op welke seksueel getinte gedragingen mannen beschouwen als 

seksuele straatintimidatie. Nagenoeg alle mannen blijken fysieke seksueel getinte gedragingen zoals 

ongewenst betasten, achtervolgen of in het nauw drijven te identificeren als seksuele straatintimidatie. 

Ook verbale gedragingen zoals het uiten van seksueel getinte beledigingen en het vragen om seks of 

seksuele handelingen worden door vrijwel alle mannen gezien als intimiderende gedragingen. De 

overige verbale gedragingen, het maken van seksueel getinte opmerkingen en grappen, sissen/klakken, 

kusgeluiden en het aanhoudend vragen om iemands naam, nummer en/of bestemming worden in 

mindere mate, maar toch door het merendeel van de mannen gezien als seksuele straatintimidatie. De 

mannen bestempelen nafluiten, nakijken/nastaren en het complimenteren van iemand met zijn of haar 

uiterlijk als meer onschuldige gedragingen. Toch beschouwt een kleine meerderheid van de mannen 

nafluiten en nastaren/gluren als seksueel intimiderend gedrag. De enige gedraging die door de 

meerderheid van de mannen niet wordt geïdentificeerd als seksuele straatintimidatie is het 

complimenteren van iemand met zijn of haar uiterlijk. Het ligt volgens de mannen vaak aan de manier 

waarop deze gedragingen worden geuit en in welke situaties of er sprake is van seksuele 

straatintimidatie. Wanneer het gedrag op een ‘normale’ manier wordt vertoond zonder het gebruik van 

scheldwoorden of seksueel getint taalgebruik, zal het in veel mindere mate worden gezien als 

intimidatie. Een gedraging wordt volgens de mannen intimiderend wanneer het doelwit de gedraging 

als ongewenst, ongepast of oncomfortabel beschouwt. Het merendeel van de mannen geeft niet expliciet 

aan of de vrouw te kennen moet geven dat zij het gedrag vervelend vindt of dat de man zelf zou moeten 

kunnen inschatten hoe de vrouw de gedraging ervaart. Een klein aantal mannen benadrukt dat een 

gedraging pas seksuele straatintimidatie is wanneer het doelwit duidelijk aangeeft het gedrag niet fijn te 

vinden. Hiermee wordt de subjectiviteit van het fenomeen seksuele straatintimidatie benadrukt. De 

omstandigheden waaronder seksueel getint gedrag wordt vertoond spelen ook een rol bij de vraag of er 

sprake is van seksuele straatintimidatie. De afwezigheid van omstanders wordt als een van de 

belangrijkste factoren aangemerkt waardoor een gedraging eerder intimiderend zal aanvoelen. Dit komt 

overeen met wat vrouwen aangeven, namelijk dat seksueel getinte gedragingen op geïsoleerde plekken 

eerder zullen worden aangemerkt als intimidatie dan op drukke plekken waar veel omstanders aanwezig 

zijn (Davidson, et al., 2016; Fischer & Sprado, 2017). Het dagdeel waarin het gedrag wordt vertoond 

heeft ook invloed, ’s avonds en ’s nachts worden gedragingen als meer bedreigend beschouwd dan 

overdag. Dit wordt gerelateerd aan het feit dat overdag meer mensen zich bevinden in de buitenruimte. 

Daarnaast wordt een gedraging in een nette buurt met goed werkende verlichting minder snel gezien als 

intimiderend dan wanneer het gedrag wordt vertoond in een buurt waar sprake is van fysieke 

verloedering. Ook dit wordt gedeeltelijk door de vrouwen beaamd, zij geven aan dat een betere 

straatverlichting ervoor zorgt dat gedrag minder snel wordt gezien als seksuele straatintimidatie (Fischer 

& Sprado, 2017). Het bovenstaande benadrukt de subjectiviteit van het fenomeen seksuele 

straatintimidatie. 

 

De tweede deelvraag focust zich op het eventuele verschil tussen de kijk van mannen en vrouwen op 

het fenomeen seksuele straatintimidatie. Mannen beschouwen zichzelf over het algemeen als toleranter 

dan vrouwen met betrekking tot seksuele straatintimidatie. Deze bevinding onderstreept wat in de 

literatuur naar voren komt (Blumenthal, 1998; Bitton & Shaul, 2013; DeSouza & Solberg, 2004; Quinn, 

2002; Rotundo, et al., 2001; Russel & Trigg, 2004). Dit verschil in perceptie bestaat volgens de mannen 

vooral als het gaat om onschuldige gedragingen. Dit komt niet overeen met de literatuur waaruit blijkt 
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dat het verschil in perceptie tussen mannen en vrouwen juist grotendeels verdwijnt als het gaat om 

onschuldige gedragingen (Rotundo, et al., 2001; Runtz & O’Donnell, 2003; Wiener & Hurt, 2000). 

Volgens de mannen zouden vrouwen onschuldige gedragingen eerder problematiseren terwijl mannen 

deze gedragingen vaker als normale interactie zouden aanmerken. Toch komt in het onderzoek van 

Fischer & Sprado (2017) naar voren dat vrouwen onschuldige gedragingen in sommige situaties juist 

niet problematiseren maar ervaren als vleiend. Ook verwarrende situaties of signalen kunnen volgens 

de mannen bijdragen aan het verschil tussen hoe mannen en vrouwen aankijken tegen seksuele 

straatintimidatie. Zo zouden sommige vrouwen aanvankelijk participeren in de situatie door 

bijvoorbeeld te lachen of door een praatje te maken met de pleger. Deze gedragingen worden door de 

man vaak gezien als een vorm van interesse. Terwijl uit onderzoek blijkt dat vrouwen deze gedragingen 

juist vertonen om te voorkomen dat een situatie escaleert (Fischer & Sprado, 2017; Thompson, 1993).  

Voor dit verschil in perceptie worden verschillende verklaringen aangedragen. Een vrouw zou 

volgens de mannen over het algemeen fysiek kwetsbaarder zijn dan de man waardoor zij gedragingen 

sneller als bedreigend zal ervaren en daarmee ook eerder gedrag zal aanmerken als intimidatie. Meerdere 

onderzoeken ondersteunen deze stelling (Schafer, et al., 2006). Ook het feit dat vrouwen vaker het 

slachtoffer worden van seksueel geweld en seksuele straatintimidatie draagt volgens de mannen hieraan 

bij. De ervaringen die vrouwen hebben met seksueel intimiderend gedrag zorgen er volgens de mannen 

ook voor dat vrouwen zich beter kunnen inleven in de situatie van het slachtoffer (Berdahl, et al., 1996; 

Herzog, 2007; Sigal, et al., 2005). Mannen maken seksuele straatintimidatie zelden tot nooit mee 

waardoor het volgens hen moeilijker is om zich te verplaatsen in de situatie van het vrouwelijke 

slachtoffer, daardoor staan zij minder stil bij de impact van het gedrag. Zo geven sommige mannen aan 

dat vrouwen seksueel getint gedrag zoals nakijken moeten zien als een compliment of een uiting van 

waardering en niet als iets negatiefs. Dit kan gezien worden als een manier van mannen om de schade 

die seksueel intimiderend gedrag met zich meebrengt te neutraliseren (Sykes & Matza, 1975). Ondanks 

dat mannen aangeven dat zij over het algemeen niet weten wat de consequenties zijn van seksuele 

straatintimidatie, blijkt dat wanneer aan henzelf wordt gevraagd wat de gevolgen zijn zij deze toch op 

een juiste wijze kunnen beschrijven. De gevolgen die de mannen koppelen aan seksueel intimiderend 

gedrag komen grotendeels overeen met de gevolgen die vrouwen aangeven te ervaren (Fischer & 

Sprado, 2017).  

 

De derde deelvraag gaat in op de wijze waarop mannen verklaren dat sommige mannen wel seksueel 

getint gedrag vertonen op straat en andere mannen niet. Op verschillende niveaus worden oorzaken en 

motieven aangedragen voor seksuele straatintimidatie. Met betrekking tot de macrofactoren kan worden 

gesteld dat de culturele basis volgens de mannen een geringe rol speelt. De mannen erkennen wel dat 

wanneer in culturen sprake is van een patriarchische structuur dat dit kan bijdragen aan tolerantie met 

betrekking tot intimiderend gedrag en uiteindelijk ook aan het vertonen van seksuele straatintimidatie. 

Dit komt overeen met het socio-culturele model en de feministische theorie welke straatintimidatie zien 

als product van de historische ongelijke machtsverhouding tussen mannen en vrouwen (Stockdale, 1993; 

Welsh, 1999). De Nederlandse cultuur wordt door de mannen niet gezien als een cultuur waar de vrouw 

een inferieure positie bezit ten opzichte van de man en draagt volgens hen dan ook niet in dusdanige 

wijze bij aan het vertonen van seksueel intimiderend gedrag. De wijze waarop de mannen de 

Nederlandse cultuur beschrijven sluit aan bij wat Hofstede (1980) aanduidt als een feminiene cultuur. 

Wel wordt erkend dat voornamelijk oudere mannen seksuele straatintimidatie gebruiken als manier om 

de gender hiërarchie te verduidelijken.  

Een andere macrofactor die aan bod is gekomen is de media. De media wordt door de 

geïnterviewde mannen geïdentificeerd als belangrijke beïnvloedende factor vooral voor jongens en 

jonge mannen. Het effect van de media wordt in mindere mate onderkend door de geënquêteerde 

mannen. Vooral de seksistische inhoud van de media, het neerzetten van de vrouw als lustobject en het 

benadrukken van de ondergeschikte positie van de vrouw zou volgens de mannen kunnen bijdragen aan 

het vertonen van seksueel intimiderend gedrag. Deze manier van omgaan met vrouwen wordt door de 

Nederlandse samenleving niet expliciet afgekeurd waardoor jongens dit gedrag als normaal zullen 

beschouwen. Dit sluit aan bij de sociale cognitieve theorie van Bandura (2001) welke aangeeft dat wat 
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in de media wordt getoond sneller wordt gereproduceerd wanneer daar geen negatieve consequenties 

aan worden verbonden (Bandura, 2001; Pajares, et al., 2009). De media heeft volgens de mannen niet 

op iedereen dezelfde invloed, dit komt overeen met het Media Practice Model van Steele (1999). Vooral 

jongens die minder bekwaam zijn in het omgaan met vrouwen of geen mediaopvoeding hebben gehad, 

zijn bevattelijker voor wat er in de media wordt getoond.  

 

De mesofactoren die worden besproken zijn opvoeding en de invloed van leeftijdsgenoten. Een beperkte 

seksuele opvoeding wordt door een kleine meerderheid van de geënquêteerde mannen beschouwd als 

een van de oorzaken van seksueel intimiderend gedrag. De geïnterviewde mannen erkennen de invloed 

van een seksuele opvoeding in mindere mate en focussen zich meer op de invloed van de algemene 

opvoeding. Volgens hen kunnen steun en controle binnen de opvoeding worden beschouwd als 

belangrijke beschermende factoren die het vertonen van antisociaal gedrag tegen gaan. Dit wordt 

gerelateerd aan de sociale controle theorie van Hirschi (1969) welke stelt dat een sterke binding met 

ouders dient als controlemechanisme tegen het vertonen van antisociaal gedrag zoals seksuele 

straatintimidatie. Daarnaast gaat het volgens de mannen niet alleen om bewuste opvoeding maar ook 

om het onbewuste gedrag dat ouders vertonen in het bijzijn van hun kinderen. Dit is in overeenstemming 

met wat de differentiële-associatietheorie beargumenteert namelijk dat het vaak niet gaat om het actief 

aanleren van antisociaal gedrag maar om een blootstelling aan definities die positief staan tegenover 

seksueel intimiderend gedrag welke ervoor zorgen dat antisociaal gedrag eerder wordt vertoond 

(Sutherland, 1947). Volgens de respondenten geven ouders door middel van de opvoeding een basis 

mee aan het kind, ouders hebben maar tot op een bepaalde hoogte invloed op hun kinderen. Op een 

bepaalde leeftijd neemt de invloed van de ouders af en nemen de leeftijdsgenoten de rol van mede-

opvoeders op zich (Pels, 2003).  

Dat brengt ons bij de invloed van leeftijdsgenoten. Volgens de respondenten spelen 

leeftijdsgenoten vooral een belangrijke rol voor jongere jongens en in mindere mate voor oudere jongens 

of mannen. Dit heeft ermee te maken dat bij het ouder worden jongens hun aandacht verleggen naar 

meer serieuze zaken in het leven waardoor de tijd die zij met hun vrienden doorbrengen afneemt (Pels, 

2003). Vooral ‘stoer doen’, ‘erbij willen horen’ en ‘het verkrijgen van een hogere status binnen de 

vriendengroep’ worden door de geënquêteerde mannen aangemerkt als motieven voor het vertonen van 

intimiderend gedrag. In de interviews wordt sterk de nadruk gelegd op de invloed van groepsdruk. 

Vooral onzekere jongens zouden erg vatbaar zijn voor groepsdruk en daardoor sneller overgaan tot het 

vertonen van ongepast gedrag. Intimidatie wordt door de mannen beschouwd als meeloopgedrag. Dit 

sluit aan bij wat de differentiële-associatietheorie beargumenteert namelijk dat acceptatie en stimulatie 

van antisociaal gedrag afkomstig van personen uit de directe omgeving zoals vrienden sterk meeweegt 

bij de afwegingen die jongeren maken om antisociaal gedrag te vertonen (Pels, 2003; Sutherland, 1947). 

Ook de sociale leertheorie kan hieraan gekoppeld worden omdat deze benadrukt dat gedrag waar door 

de groep positief op wordt gereageerd zoals bijvoorbeeld seksuele straatintimidatie, eerder zal worden 

vertoond dan wanneer het gedrag niet wordt geaccepteerd of zelfs wordt afgestraft door de groep 

(Burgess & Akers, 1996). Volgens de mannen wordt straatintimidatie ook vaak gebruikt als middel om 

vrienden te vermaken en verveling tegen te gaan. Een groot deel van de jongens die seksueel 

intimiderend gedrag vertoont zal dat alleen in groepsverband doen vanwege de anonimiteit die een groep 

met zich meebrengt. Ten slotte wordt door de mannen aangehaald dat aspecten zoals status, groepsdruk 

en vermaak gerelateerd kunnen worden aan de straatcultuur maar ook afzonderlijk daarvan voorkomen.  

 

De microfactoren die aan bod komen zijn biologische factoren, persoonlijkheidstrekken en het gebruik 

van alcohol of drugs. Biologische factoren zoals hormonen en seksueel verlangen worden door een deel 

van de mannen aangemerkt als verklarende factoren voor seksueel intimiderend gedrag. Deze factoren 

sluiten aan bij het biologische perspectief welke seksuele intimidatie ziet als expressie van seksueel 

verlangen (Pina, et al., 2009; Stockdale, 1993). Daarnaast blijkt dat plegers significant vaker deze 

factoren kiezen als oorzaken voor seksueel intimiderend gedrag dan niet-plegers. Deze biologische 

factoren spelen volgens de mannen voor zowel oudere als jongere mannen een rol bij het vertonen van 

intimiderend gedrag. Ook het missen van sociale vaardigheden wordt door enkele mannen aangehaald 
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als individuele factor die kan bijdragen aan het vertonen van seksuele straatintimidatie. Voor het verband 

tussen andere persoonlijkheidstrekken en het vertonen van seksueel intimiderend gedrag wordt geen 

bewijs gevonden. Daarnaast wordt alcohol door de meerderheid van de mannen gezien als stimulerende 

factor voor het vertonen van seksuele straatintimidatie. Het zou volgens de mannen de drempel tot het 

vertonen van ongepast gedrag verlagen, zoals ook Abbey (2002) in zijn onderzoek laat zien. Toch geeft 

maar een klein deel van de plegers aan onder invloed van alcohol en/of drugs te zijn geweest tijdens het 

vertonen van seksueel getint gedrag. Over de invloed van drugs kunnen geen harde uitspraken worden 

gedaan vanwege de geringe informatie die binnen dit onderzoek is verkregen over het mogelijke verband 

tussen drugsgebruik en het vertonen van seksueel intimiderend gedrag.  

 

Daarnaast hebben de plegers ook hun individuele motieven voor het vertonen van het seksueel getint 

gedrag opgegeven. De meest voorkomende reden die wordt aangehaald is de aantrekkelijkheid van de 

vrouw. Op een subtiele manier wordt het gedrag door de plegers geneutraliseerd door de vrouw aan te 

wijzen als indirecte veroorzaker van het gedrag. De wijze van neutraliseren komt overeen met wat Sykes 

& Matza (1975) het ontkennen van het slachtofferschap noemen. Andere redenen die worden genoemd 

voor het vertonen van seksueel getint gedrag zijn gewoon zomaar, om de vrouw te complimenteren, uit 

seksueel verlangen, uit verveling, om waardering te krijgen van vrienden, omdat het grappig is, 

onbewust en vanwege de opvoeding. Geen van de plegers gaf aan dat het gedrag werd vertoond om een 

vrouw te kwetsen of om macht uit te oefenen over de vrouw. Ook werd het gedrag niet gebruikt om de 

vrouw op haar plek te zetten. Hiermee wordt geen aansluiting gevonden bij de socio-culturele 

benadering of de feministische theorie welke seksuele straatintimidatie zien als middel om macht en 

dominantie over de vrouw uit te oefenen (Berdahl, 2007b; Davis, 1994; Kisseling, 1991; Lenton, et al., 

1999; Welsh, 1999). 

 

De vierde deelvraag bespreekt of er specifieke demografische gegevens samenhangen met het vertonen 

van seksueel getint gedrag. Leeftijd, opleiding, bevolkingsgroep en stadsgebied blijken niet samen te 

hangen met het vertonen van seksueel getint gedrag. Plegers van seksueel getint gedrag verschillen dus 

niet significant van niet-plegers op deze specifieke demografische kenmerken. Dit sluit aan bij de 

literatuur welke benadrukt dat het niet mogelijk is om seksuele straatintimidatie toe te schrijven aan een 

type man gebaseerd op demografische gegevens (Bernard & Schlaffer, 1981; Bowman, 1993). 

 

Tenslotte de vijfde deelvraag, deze richt zich op de wijze waarop mannen verklaren dat mannen in 

sommige situaties wel en in andere situaties geen seksueel intimiderend gedrag vertonen op straat. Met 

betrekking tot de situationele context worden verschillende factoren aangehaald die invloed uitoefenen 

op het vertonen van seksueel intimiderend gedrag. Zo blijken de karakteristieken van het doelwit van 

belang voor het wel of niet vertonen van intimiderend gedrag. Een aantrekkelijke vrouw zal bijvoorbeeld 

eerder geïntimideerd worden dan een minder aantrekkelijke vrouw volgens de mannen. Ook de leeftijd 

van het doelwit speelt een rol, zo geeft een deel van de mannen aan dat jongere vrouwen meer te maken 

krijgen met intimidatie omdat zij als kwetsbaarder doelwit worden ingeschat dan oudere vrouwen. 

Andere mannen benadrukken dat het afhangt van de leeftijd van de pleger wat de leeftijd van het doelwit 

is die zij benaderen. De voorkeur van mannen voor een doelwit met een kwetsbare uitstraling blijkt ook 

het feit dat vrouwen die zoekend en onzeker over straat lopen eerder het doelwit worden van intimidatie 

volgens de mannen. Naast kwetsbaarheid speelt de toegankelijkheid van het doelwit ook een rol, zo 

lopen vrouwen die schaars gekleed gaan volgens de mannen meer kans om seksueel geïntimideerd te 

worden omdat zij als ‘makkelijker’ worden ingeschat. Ook intoxicatie van de vrouw zorgt er volgens de 

mannen voor dat vrouwen als toegankelijker wordt gezien en daardoor eerder zullen worden 

geïntimideerd. Mannen geven daarnaast aan dat sommige vrouwen door hun gedrag intimidatie 

opzoeken of uitlokken. Deze invloed van de karakteristieken en het gedrag van het doelwit sluiten aan 

bij de ideeën van Felson (2000). Felson (2000) geeft aan dat de aantrekkelijkheid van het doelwit afhangt 

van de waarde, het gewicht oftewel de kwetsbaarheid, de zichtbaarheid en toegankelijkheid van het 

doelwit. De aanwezigheid van een aantrekkelijk doelwit in combinatie met een gemotiveerde dader en 
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afwezigheid van toezicht creëert gelegenheid voor het vertonen van antisociaal gedrag zoals seksuele 

straatintimidatie (Cohen en Felson, 1979).  

 Ook de invloed van de afwezigheid van zowel formeel als informeel toezicht wordt door de 

mannen beaamd. Vooral toezicht in de vorm van personen zoals (bekende) omstanders of 

toezichthouders, zorgt volgens de mannen voor minder straatintimidatie. Toch spreken de plegers dit 

deels tegen door aan te geven dat zij het intimiderende gedrag voornamelijk vertonen op drukke plekken 

zoals uitgaansgebieden waar juist veel omstanders aanwezig zijn. Maar drukke plekken creëren ook 

meer gelegenheid vanwege het feit dat er gemotiveerde plegers en aantrekkelijke doelwitten 

samenkomen (Cohen & Felson, 1979). Over de invloed van straatverlichting en cameratoezicht bestaat 

een minder eenduidig beeld. Volgens de mannen zou straatverlichting vooral invloed uitoefenen op de 

onveiligheidsgevoelens maar in minder mate de objectieve veiligheid verbeteren. Volgens de mannen 

gaan straatverlichting en cameratoezicht met name fysieke intimiderende gedragingen tegen en zullen 

deze vormen van toezicht minder effect hebben op verbale en non-verbale gedragingen. Mannen achten 

daarnaast de kans op seksuele straatintimidatie groter wanneer het ’s avonds of s’ nachts is, maar de 

plegers geven aan het gedrag voornamelijk overdag te vertonen. Het seizoen speelt ook een rol, zo 

verklaren de plegers het intimiderende gedrag voornamelijk in de zomer en lente te vertonen en in 

mindere mate in de winter of herfst. De routine activiteiten theorie verklaart dit door het feit dat in de 

zomer en in de lente zich meer mensen in de buitenruimte bevinden (Cohen & Felson, 1979). Ook geven 

plegers aan het gedrag voornamelijk alleen te vertonen in plaats van in groepsverband. Ten slotte is 

gebleken dat fysieke verloedering van de wijk volgens de mannen het vertonen van intimiderend gedrag 

stimuleert dit sluit aan bij de Broken Windows-theorie van Wilson en Kelling (1982) welke stelt dat 

omgevingen die reeds verloederd en verwaarloosd zijn meer lichte vormen van criminaliteit en 

antisociaal gedrag aantrekken.  

 

Kortom, er kan gesteld worden dat het gaat om een samenspel van situationele, sociale, en individuele 

factoren welke ervoor zorgen dat jongens en mannen overgaan tot het vertonen van seksueel 

intimiderend gedrag.  

 

5.2 Discussie 

Binnen deze paragraaf worden de beperkingen van het huidige onderzoek besproken waarna wordt 

ingegaan op wat de beleidswereld en wetenschap van dit onderzoek kan leren en ten slotte worden 

suggesties gedaan voor vervolgonderzoek.  

 

5.2.1 Beperkingen 

Binnen dit onderzoek moeten een aantal kanttekeningen worden geplaatst met betrekking tot de 

validiteit en de betrouwbaarheid zodat de zojuist besproken bevindingen op de juiste wijze worden 

geïnterpreteerd.  

 

5.2.1.1 Generaliseerbaarheid (externe validiteit) 

Bij de interpretatie van de bevindingen moet rekening worden gehouden met de lage respons op de 

enquête. In totaal hebben 39 respondenten de korte enquête ingevuld en 66 respondenten de lange 

enquête, wat in totaal zorgt voor 105 respondenten. Een lage respons heeft negatieve gevolgen voor de 

generaliseerbaarheid van de bevindingen en kan de resultaten vertekenen. De groep respondenten is 

mogelijk niet op alle kenmerken representatief voor de populatie Rotterdamse mannen vanaf 18 jaar. Zo 

laten de enquêteerde mannen een oververtegenwoordiging zien van hoogopgeleiden, zo’n 43,8% heeft 

als hoogst behaalde opleiding ‘Propedeuse, Kandidaats, Bachelor WO of HBO’ opgegeven. Ook de 

geïnterviewde mannen laten een oververtegenwoordiging van hoogopgeleiden zien, zo hebben slechts 

twee van de tien mannen als hoogst behaalde opleiding MBO en de overige mannen hebben allen een 

opleiding op HBO of WO niveau afgerond. Deze oververtegenwoordiging heeft mogelijk te maken met 

de wijze waarop de steekproef is getrokken. In het huidige onderzoek is gebruik gemaakt van een selecte 

steekproef. Daarbij is de online enquête onder andere verspreid onder het netwerk van de onderzoeker, 
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in dit netwerk bevinden zich veel HBO en WO studenten. Ook is de schriftelijke enquête onder andere 

verspreid op een plek waar zich veel hoogopgeleiden bevinden, namelijk op de Erasmus Universiteit. 

Om de diversiteit onder de respondenten te vergroten is de enquête ook op verschillende andere plekken 

in Rotterdam verspreid, helaas heeft dit niet het gewenste effect gehad. Wanneer gekeken wordt naar de 

verschillende bevolkingsgroepen waar de respondenten zichzelf tot rekenen, lijkt de groep mannen met 

een migratieachtergrond ondervertegenwoordigd. Uit gegevens van het CBS blijkt namelijk dat van de 

Rotterdamse mannen 49,5% allochtoon is, terwijl van de geënquêteerde mannen maar 23,8% aangeeft 

zich tot een andere dan de Nederlandse etniciteit te rekenen (CBS, 2016). 

 

5.2.1.2 Sociaal wenselijke beantwoording (interne validiteit)  

Met betrekking tot de interne validiteit moet rekening gehouden worden met sociaal wenselijke 

beantwoording. Volgens Heldens & Reysoo (2005) zal sociaal wenselijke beantwoording eerder 

optreden wanneer gesproken wordt over gevoelige onderwerpen. In dit onderzoek zijn verschillende 

gevoelige onderwerpen besproken zoals de vragen met betrekking tot het vertonen van seksueel getint 

gedrag. De mogelijkheid bestaat dat respondenten het daadwerkelijk vertoonde seksueel getinte gedrag 

hebben weten te verbergen door sociaal wenselijke antwoorden te formuleren. Om dit tegen te gaan is 

geprobeerd bij een vermoeden van sociaal wenselijke beantwoording altijd door te vragen, echter kan 

dit toch leiden tot een vertekend beeld van de werkelijkheid. Hiermee dient rekening gehouden te 

worden bij het interpreteren van de resultaten. De sociaal wenselijke beantwoording zou ook op kunnen 

treden vanwege het vrouwelijke geslacht van de onderzoekers. Zo zouden mannen mogelijk eerder 

aangeven seksueel getint gedrag te hebben vertoond richting een vrouw op straat wanneer dit wordt 

gevraagd door een mannelijke onderzoeker. Het is dan ook aan te bevelen om in volgend onderzoek 

gebruik te maken van mannelijke onderzoekers om na te gaan of dit andere bevindingen oplevert. 

Daarnaast zou de toenemende aandacht voor het fenomeen seksuele straatintimidatie in de media en de 

politiek eraan kunnen hebben bijgedragen dat het aantal mannen dat heeft aangegeven seksueel getint 

gedrag te hebben vertoond lager is dan het werkelijke aantal. Deze factor beïnvloedt de resultaten en 

bedreigt daarmee de interne validiteit.  

 

5.2.1.3 Betrouwbaarheid  

Ten slotte is het van belang dat kritisch gekeken wordt naar de betrouwbaarheid van de resultaten. De 

dataverzameling is uitgevoerd met een mede-onderzoeker, echter is de analyse van de data individueel 

uitgevoerd. De interne betrouwbaarheid is dus mogelijk beïnvloed door de eigen interpretatie van de 

onderzoeker (Evers, 2015). Daarnaast is bij het gebruik van schriftelijke enquêtes de kans op fouten 

groter aangezien de informatie na afname handmatig moet worden ingevoerd op een computer. Daarmee 

wordt de betrouwbaarheid van de resultaten aangetast en daarom is het beter om bij vervolgonderzoek 

de enquêtes volledig online af te nemen.  

 

5.2.2 Maatschappelijke en wetenschappelijke leerpunten  

Dit exploratieve onderzoek voorziet in de behoefte van de gemeente Rotterdam in het verkrijgen van 

een eerste inzicht in de kijk van mannen op seksuele straatintimidatie en de oorzaken en motieven die 

ten grondslag liggen aan het fenomeen. Op basis van de bevindingen van het huidige onderzoek en de 

resultaten die voortkomen uit het onderzoek van Fischer & Sprado (2017) kan gesteld worden dat de 

oorzaken en motieven voor seksuele straatintimidatie zeer divers zijn, het gaat om een samenspel tussen 

situationele, omgevings- en individuele factoren welke ervoor zorgen dat bepaalde jongens en mannen 

seksueel intimiderend gedrag vertonen. Daarom moet ook gedacht worden aan een diversiteit aan 

oplossingsrichtingen.  

Met het plan van aanpak met betrekking tot seksuele straatintimidatie wordt door de gemeente 

Rotterdam een eerste stap in de goede richting gezet. Het plan van aanpak heeft als doel het aanpakken 

van de overlast van seksuele straatintimidatie en het verhogen van de bewustwording rondom dit 

fenomeen. Om deze doelstelling te bereiken wordt gefocust op de volgende vier pijlers: strafbaarstelling, 

een handelingsperspectief voor slachtoffers en omstanders, de aanpak op straat en een campagne 
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(Gemeente Rotterdam, 2017). Vooral de aanpak op straat en de campagne sluiten aan bij de bevindingen 

uit het huidige onderzoek. De campagne is gericht op het creëren van bewustwording onder zowel 

mannen als vrouwen, hen wordt geleerd dat seksueel intimiderend gedrag niet normaal is en niet 

geaccepteerd wordt. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de omvang en de gevolgen van het fenomeen 

door middel van cijfers, verhalen en de boete (Gemeente Rotterdam, 2017). De bevindingen uit dit 

onderzoek ondersteunen het feit dat het nodig is om vooral mannen bewust te maken van seksuele 

straatintimidatie. Zo zouden mannen doordat zij vaak geen ervaring hebben met seksueel intimiderend 

gedrag het moeilijk vinden om de impact en de gevolgen van het gedrag in te schatten. Toch moet hierbij 

een kanttekening worden geplaatst want het huidige onderzoek toont ook aan dat een deel van de mannen 

weldegelijk weet wat de gevolgen zijn van intimiderend gedrag ook al erkennen ze dit zelf vaak niet.  

De andere pijler binnen het plan van aanpak die wordt ondersteund door de bevindingen uit het 

huidige onderzoek is de aanpak op straat. Deze richt zich voornamelijk op overlastgevende jongeren en 

de daaraan gerelateerde factoren zoals groepsdruk en masculiniteit (Gemeente Rotterdam, 2017). De 

mannen in het huidige onderzoek geven aan dat factoren zoals groepsdruk, statusverhoging en 

masculiniteit inderdaad een zeer belangrijke rol spelen bij het vertonen van seksueel intimiderend 

gedrag. De focus van de aanpak hierop kan dan ook alleen maar beaamd worden. Daarnaast wordt 

binnen deze pijler ook aandacht besteed aan opvoeding en cultuur (Gemeente Rotterdam, 2017). 

Opvoeding, en dan met name een beperkte algemene opvoeding, wordt door de mannen in het huidige 

onderzoek gezien als risicofactor voor het vertonen van antisociaal gedrag zoals seksuele 

straatintimidatie. Maar cultuur wordt niet in die mate door de mannen erkend als factor die bijdraagt aan 

de manier waarop mannen met vrouwen omgaan.  

Binnen het plan van aanpak wordt geen aandacht besteed aan seksueel intimiderend gedrag dat 

door oudere mannen wordt vertoond. Terwijl uit het onderzoek van Fischer & Sprado (2017) wel naar 

voren komt dat intimiderend gedrag ook door oudere mannen wordt vertoond. In het huidige onderzoek 

is nog te weinig informatie verzameld over de oorzaken en motieven die oudere mannen ertoe zetten 

om intimiderend gedrag te vertonen. Enkele mannen relateren het aan seksuele frustraties of aan de 

behoefte om macht uit te oefenen over de vrouw. Om een duidelijker beeld te krijgen van deze oorzaken 

en motieven moet nader onderzoek worden gedaan.  

 

Voor de wetenschap is het huidige onderzoek een eerste inzicht in de oorzaken en motieven van seksuele 

straatintimidatie. Bestaand onderzoek heeft zich vooral gefocust op de ervaringen van vrouwen met 

seksuele straatintimidatie en de gevolgen die het gedrag teweeg kan brengen. De enkele onderzoeken 

die zich richten op de oorzaken en motieven van seksuele straatintimidatie zijn over het algemeen 

uitgevoerd in de Verenigde Staten. De oorzaken en motieven die in de Amerikaanse onderzoeken naar 

voren komen zoals de invloed van seksuele stereotypes in de media en de invloed van groepsdruk en 

masculiniteit worden bevestigd in het huidige onderzoek. Ook worden nieuwe oorzaken en motieven 

aangedragen die van invloed zijn op seksueel intimiderend gedrag waar tot op heden nog geen onderzoek 

naar is verricht, zoals de invloed van een beperkte algemene opvoeding, de invloed van het gebruik van 

alcohol en situationele factoren zoals de kenmerken van de vrouw en de aanwezigheid van toezicht. 

Daarnaast blijkt uit het huidige onderzoek dat sommige oorzaken en motieven die worden gerelateerd 

aan seksuele intimidatie op de werkvloer ook van toepassing zijn op intimidatie op straat. Zo blijken 

biologische factoren zoals hormonen en seksueel verlangen volgens de mannen ook een rol te spelen bij 

seksuele intimidatie op straat. Ook antisociale persoonlijkheidstrekken, zoals het missen van sociale 

vaardigheden, worden in verband gebracht met straatintimidatie. En net zoals bij seksuele intimidatie 

op de werkvloer, blijken de plegers qua demografische kenmerken niet significant te verschillen van de 

niet-plegers. Over de culturele basis van het probleem, waar vooral met betrekking tot seksuele 

intimidatie op de werkvloer onderzoek naar is gedaan, bestaat wat betreft intimidatie op straat geen 

eenduidig beeld.  

 

De bevindingen uit het huidige onderzoek passen bij verschillende criminologische theorieën die een 

verklaring bieden voor antisociaal gedrag. Zo wordt aansluiting gevonden bij de sociale cognitieve 

theorie van Bandura (2001) die aangeeft dat wat in de media wordt getoond sneller wordt 
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gereproduceerd wanneer daaraan geen negatieve consequenties worden verbonden. Ook de sociale 

controle theorie van Hirschi (1969) kan worden teruggevonden in de resultaten omdat de mannen 

aangeven dat een sterke ouder-kind relatie als beschermende factor kan werken tegen het vertonen van 

seksuele straatintimidatie. Daarnaast wordt de differentiële associatietheorie van Sutherland (1947) op 

twee plekken aangetroffen, allereerst met betrekking tot het gedrag dat ouders vertonen in het bijzijn 

van hun kinderen, kinderen zullen dit gedrag imiteren volgens de respondenten. De differentiële-

associatietheorie is ook terug te vinden bij de invloed van leeftijdsgenoten op het seksueel intimiderend 

gedrag. Zo zal acceptatie en stimulatie van seksueel intimiderend gedrag door leeftijdgenoten ertoe 

leiden dat jongens eerder zelf ook zullen overgaan tot het vertonen van dat gedrag. Hierbij speelt ook 

de sociale leertheorie van Burgess & Akers (1966) een rol. Deze richt zich meer op de invloed van 

groepsgedrag. Naast de sociale factoren wordt ook gekeken naar de situationele factoren, ook hier zijn 

twee criminologische theorieën terug te vinden, de routine-activiteitentheorie van Cohen & Felson 

(1979) en de Broken Windows-theorie van Wilson en Kelling (1982).  

 

5.2.3 Suggesties vervolgonderzoek  

Binnen dit onderzoek lag de focus op het mannelijk perspectief op seksuele straatintimidatie. Er is zowel 

gesproken met plegers als met niet-plegers. De resultaten uit de enquête laten zien dat ongeveer de helft 

van de mannen in het afgelopen jaar seksueel getint gedrag heeft vertoond. Het gaat dan voornamelijk 

om lichte vormen zoals het complimenteren van iemand met zijn of haar uiterlijk of staren/gluren. De 

geïnterviewde mannen geven aan geen seksueel getint gedrag op straat te vertonen, al blijkt in de loop 

van de interviews dat sommige mannen wel lichte vormen van seksueel getint gedrag laten zien. Voor 

vervolgonderzoek is het wenselijk om in gesprek te komen met mannen die ‘zwaardere’ vormen van 

seksueel intimiderend gedrag vertonen, zodat gekeken kan worden welke oorzaken en motieven zij 

aandragen voor het gedrag en of deze verschillen van de oorzaken en motieven die niet-plegers 

aanvoeren.  

 

De uitspraken die worden gedaan in dit onderzoek zijn gebaseerd op situaties van seksuele intimidatie 

waarbij de man de pleger is en de vrouw het slachtoffer. Dat komt overeen met de vorm waarin seksuele 

straatintimidatie het meeste voorkomt in de dagelijkse praktijk (Hitlan, et al., 2009; Kearl, 2009; Pina, 

et al, 2009; Wesselmann & Kelly, 2010). Toch is er afgelopen tijd steeds meer bewijs en aandacht 

gekomen voor het feit dat mannen ook seksueel geïntimideerd worden en dat plegers van seksuele 

intimidatie zowel mannen als vrouwen kunnen zijn (DeSouza & Solberg, 2004; Jackson & Newman, 

2004; Street, Gradus, Stafford & Kelly, 2007). Daarom is het voor vervolgonderzoek van belang om te 

kijken of het verschil in perceptie tussen mannen en vrouwen blijft bestaan wanneer het gaat om een 

interactie tussen hetzelfde geslacht of wanneer het slachtoffer een man is en de pleger een vrouw.  

 

In het huidige onderzoek worden voornamelijk oorzaken en motieven aangedragen voor seksueel 

intimiderend gedrag dat door jonge mannen wordt vertoond. Over de oorzaken en motieven die ten 

grondslag liggen aan intimiderend gedrag dat wordt vertoond door oudere mannen bestaat nog veel 

onduidelijkheid. Het merendeel van de respondenten geeft aan moeite te hebben met het aanwijzen van 

redenen waarom dit type pleger het gedrag vertoont. Een enkele respondent linkt seksueel verlangen en 

het uitoefenen van macht aan het vertonen van intimiderend gedrag door oudere mannen. Het advies 

voor vervolgonderzoek is dan ook om meer de focus te leggen op de oorzaken en motieven die oudere 

mannen ertoe aanzetten seksueel intimiderend gedrag te vertonen en na te gaan in hoeverre deze 

verschillen van de oorzaken en motieven die gerelateerd zijn aan gedrag dat wordt vertoond door jonge 

mannen. Onderzoek laat namelijk zien dat oudere mannen wel degelijk ook seksueel intimiderend 

gedrag vertonen. Zo blijkt dat 17% van de Rotterdamse vrouwen uit het onderzoek van Fischer & Sprado 

(2017) ervaringen heeft met oudere plegers en dat ruim 40% te maken krijgt met zowel jongere als 

oudere plegers.  
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Bijlage I: Enquête seksuele straatintimidatie in Rotterdam 

Enquête: Seksuele straatintimidatie in Rotterdam 

Introductie  

Voor onze scriptie voeren wij, naar aanleiding van een onderzoek van de gemeente Rotterdam, een verdiepend 

onderzoek uit naar seksuele straatintimidatie. Wij proberen met dit onderzoek een beeld te krijgen wat mannen 

als seksueel intimiderend gedrag bij vrouwen beschouwen, wat de oorzaken zijn van het vertonen van seksueel 

intimiderend gedrag door mannen en wat volgens mannen een juiste aanpak is voor seksuele straatintimidatie. 

Doordat er bijna alleen nog maar onderzoek is gedaan naar vrouwen, kan deze enquête ons helpen om deze 

aspecten vanuit het mannenperspectief inzichtelijk te maken. 

Wilt u alstublieft vóórdat u begint met invullen onderstaande instructie lezen? 

Het is belangrijk dat de vragenlijst wordt ingevuld door diegene aan wie de vragenlijst is gericht. Het gaat hierbij 

om mannelijke respondenten van 18 jaar of ouder die woonachtig zijn in Rotterdam of veel in Rotterdam komen. 

Het is belangrijk dat u alle vragen invult, ook wanneer u het misschien moeilijk vindt om een keuze te maken. 

Er zijn geen ‘goede’ of ‘foute’ antwoorden. Het gaat om uw mening en uw ervaring. Als u het moeilijk vindt een 

vraag te beantwoorden, kies dan het antwoord dat het beste bij u past. 

 

De vragenlijst wordt vertrouwelijk verwerkt. Dat wil zeggen dat niemand te weten komt wat u op deze vragenlijst 

heeft ingevuld. De door u gegeven antwoorden zullen door de onderzoekers niet gekoppeld worden aan uw 

persoonlijke gegevens.  

Het invullen van de vragenlijst: 

- Zet een duidelijk kruisje in het hokje van uw keuze  
 

Voorbeeldvraag 

Heeft u een huisdier? 

⊠  ja     (u heeft nu ingevuld dat u een huisdier heeft) 

□ nee                                                 

 

- Als u zich vergist heeft bij het invullen, maak dan het hokje van het goede antwoord helemaal zwart. 

Voorbeeldvraag 

Heeft u een huisdier? 

⊠  ja    

∎ nee  (u heeft nu ingevuld dat u geen huisdier heeft) 
 

 

- Bij sommige vragen mag u zelf een antwoord invullen. Er is dan een tekstvak gegeven. Zorg dat u binnen 

de aangewezen ruimte blijft.  

Wat is seksuele straatintimidatie 
 

1. Beschrijf in uw eigen woorden wat volgens u ‘seksuele straatintimidatie’ is. 
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Hieronder ziet u drie situaties die op straat zouden kunnen voorkomen. Bekijk de 

foto’s en beantwoord de volgende vragen. 

A. 

 
 

 

B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. 
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2. Geef hieronder aan in hoeverre u het eens of oneens bent met de volgende stellingen: 
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Foto A is een voorbeeld van seksuele straatintimidatie 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Foto B is een voorbeeld van seksuele straatintimidatie 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Foto C is een voorbeeld van seksuele straatintimidatie 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

3. Geef aan wat u zou voelen, denken en/of doen als u de vrouw in de foto was. Maak voor elke foto de 

volgende zin af: “Als ik de vrouw in deze situatie zou zijn, dan…” 

A:  

 
B: 

 
C: 

 
 

4. Geef aan in hoeverre u het eens of oneens bent met de stelling dat er bij de volgende gedragingen sprake 

is van seksueel intimiderend gedrag   
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Seksueel getinte opmerkingen (bijv. hé meisje/schatje/dushi) 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Seksueel getinte grappen  

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Seksueel getinte beledigingen/bedreigingen (slet/hoer) 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Iemand complimenteren met zijn/haar uiterlijk 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Nafluiten 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Sissen, klakken (bijv. pssst of klakgeluid) 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Kusgeluiden maken  

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Volgen/achternalopen  

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Staren/gluren 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ongewenst betasten 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

(Aanhoudende) vragen om iemands naam, nummer en/of 

bestemming 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Vragen om seks/seksuele handelingen  

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Zich opzettelijk tegen iemand aanduwen 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Iemand opzettelijk de doorgang versperren 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Iemand in het nauw drijven met seksuele bedoelingen 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Oorzaken en motieven 
 

Vanaf hier gebruiken we de volgende definitie van de term seksuele straatintimidatie: 

  

“Seksuele uitlatingen of gedragingen van mannen of jongens op straat waarmee zij vrouwen irriteren, 

tot last zijn, kwetsen, beledigen, bedreigen, of beperken in hun gevoel van persoonlijke vrijheid.”  

 

LET OP: Om welke vormen uit vraag 4 dat dan gaat, bepaalt u dus zelf. 

 

5. Wat zijn volgens u de redenen dat mannen of jongens seksueel intimiderend gedrag vertonen? 

U mag hier meerdere antwoorden invullen 

☐Stoer doen 

☐Gewoon zomaar 

☐Onder invloed (drank/drugs) 

☐Macht willen uitoefenen 

☐Geen respect voor vrouwen 

☐Hormonen/ seksueel verlangen 

☐Ze weten niet wat voor impact het heeft 

☐Verveling 

☐Culturele redenen 

☐Vooroordelen 

☐Om te kwetsen 

☐Erbij willen horen (vriendengroep) 

☐Een hogere status krijgen (vriendengroep) 

☐Creëren of versterken van groepsbinding 

☐Invloed vanuit de (sociale) media (games, reclames, rapmuziek, etc.) 

☐Beperkte seksuele opvoeding  

☐Anders, namelijk  

 

6. Wat is de invloed van de volgende factoren op de kans dat seksueel intimiderend gedrag op straat wordt 

vertoond door potentiële plegers? 
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Aantrekkelijke vrouw ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 



 82 

 

Jonge vrouw ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Vrouw uit dezelfde etnische groep als de pleger 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

’s avonds/ ’s nachts  

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Vrouw alleen  

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Vrouw in het bijzijn van andere vrouwen 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Vrouw in het bijzijn van een man 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Vrouw in het bijzijn van kinderen 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Drukke plek (markt, koopavond, uitgaansavond)  

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Aanwezigheid van staatverlichting 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Aanwezigheid van camera’s 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Aanwezigheid van toezichthouders  

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Gedragingen 
 

7. Welk van de volgende gedragingen heeft u wel eens op straat vertoond in het afgelopen jaar? 

U kunt hier meerdere antwoorden aankruisen  

☐Seksueel getinte opmerkingen 

☐Seksueel getinte grappen 

☐Seksueel getinte bedreigingen 

☐Iemand complimenteren met zijn/haar uiterlijk 

☐Nafluiten 

☐Sissen 

☐Kusgeluiden maken  

☐Volgen 

☐Staren/gluren 

☐Ongewenst betasten 

☐(Aanhoudende) verzoeken voor iemands naam, nummer en/of bestemming 

☐Vragen om seks/seksuele handelingen  

☐Zich opzettelijk tegen iemand aanduwen 

☐Iemand opzettelijk de doorgang versperren 

☐Iemand in het nauw drijven met seksuele bedoelingen 

Heeft u bij 7 één van de volgende gedragingen aangekruist, ga dan door bij vraag 8. 

Ga anders door naar vraag 10. 

8. In wat voor situaties heeft u de hierboven aangegeven gedragingen voornamelijk gepleegd? 

U kunt hier meerdere antwoorden aankruisen 

Tijdstip  

☐Overdag  

☐’s Avonds/’s nachts 

 

Seizoen 

☐Winter 

☐Lente 

☐Zomer 

☐Herfst  

 

Locatie  
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☐Drukke plek (bijvoorbeeld op de markt, tijdens een koopavond) 

☐Rustige plek 

☐Uitgaansgebied 

☐Winkelgebied  

☐In het openbaar vervoer/bij haltes van het openbaar vervoer  

☐In de eigen woonwijk 

☐In een andere wijk dan de woonwijk  

 

Situatie  

☐Alleen 

☐In groepsverband  

☐Omstanders aanwezig 

☐Geen omstanders aanwezig 

☐Onder invloed van middelen (drank of drugs) 

 

9. Waarom vertoonde u het gedrag dat u hebt aangegeven bij vraag 7? 

U kunt hier meerdere antwoorden aankruisen 

☐Gewoon zomaar 

☐Uit verveling 

☐Uit seksueel verlangen 

☐Om de vrouw te kwetsen 

☐Om macht uit te oefenen over de vrouw 

☐Om de vrouw op haar plek te zetten  

☐Door het gedrag van de vrouw zelf 

☐Door de kledingstijl van de vrouw 

☐Om waardering te krijgen van vrienden 

☐Om de band binnen de vriendengroep te versterken 

Het aanpakken van seksuele straatintimidatie 
 

10. In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen: “Seksuele straatintimidatie zal afnemen door 

…..” 
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… meer cameratoezicht 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

… meer aanwezigheid van de politie op plaatsen waar veel 

intimidatie voorkomt 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

… workshops en trainingen over omgangsvormen voor mannen 

(bijvoorbeeld op scholen en in wijken) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

… workshops en trainingen over omgangsvormen voor vrouwen 

(bijvoorbeeld op scholen en in wijken) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

… het geven van informatie over seksuele straatintimidatie aan 

slachtoffers 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

… het geven van informatie over seksuele straatintimidatie aan 

plegers 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

… in het algemeen te informeren over seksuele 

straatintimidatie door de media  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

… meer aanwezigheid van wijkagenten in de wijk 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

… meer trainingen van handhavers en welzijnswerkers over het 

onderwerp 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

… het uitdelen van boetes voor seksueel intimiderend gedrag ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

11. Wat zou u de gemeente zelf adviseren over hun toekomstige aanpak van seksuele straatintimidatie? 
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Uzelf  
 

12. Wat is uw leeftijd?  jaar 

 

13. Wat is uw geslacht? 

☐Man  

☐Vrouw  

 

14. Tot welke sekse voelt u zich aangetrokken? Zou u zeggen: 

☐Dat u zich vooral / uitsluitend aangetrokken voelt tot mannen? 

☐Dat u zich zowel tot mannen als tot vrouwen aangetrokken voelt? 

☐Dat u zich vooral / uitsluitend aangetrokken voelt tot vrouwen? 

☐Weet niet / anders 

☐Wil ik niet zeggen 

 

15. Tot welke bevolkingsgroep rekent u zichzelf? 

Het gaat hierbij niet om uw nationaliteit. U kunt meerdere antwoorden aankruisen. 

☐Nederlands 

☐Surinaams 

☐Antilliaans/Arubaans 

☐Kaapverdiaans  

☐Marokkaans 

☐Turks 

☐Wil ik niet zeggen 

☐Anders, namelijk  

 

16. Wat is de hoogste opleiding die u heeft afgerond met een diploma, akte of getuigschrift? 

Kruis hier één antwoord aan 

☐Geen opleiding 

☐Lagere school (incl. speciaal onderwijs, bijv. LOM, BLO, etc) 

☐Lager Beroepsonderwijs (LBO, LTS), VMBO basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte     

leerweg 

☐Mavo, VMBO theoretische of gemengde leerweg, ULO, MULO 

☐Havo, VWO, Gymnasium, HBS, MMS 

☐Middelbaar beroepsonderwijs (MBO, BOL, BBL) 

☐Propedeuse, Kandidaats, Bachelor WO, HBO 

☐Doctoraal, Master, semi-Wetenschappelijk onderwijs 

☐Wil ik niet zeggen 

 

17. Welke omschrijving past het beste bij u? 

Kruis één hokje aan 

☐Werkende met betaald werk/zelfstandige 

☐Werkloos 

☐Vrijwilliger 

☐Arbeidsongeschikt 

☐Scholier of studerende 

☐Huisvader of huisman 

☐Wil ik niet zeggen 

☐Anders, namelijk  
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18. In welk stadsgebied in Rotterdam woont u op dit moment? 

☐Centrum 

☐Charlois 

☐Delfshaven 

☐Feijenoord 

☐Hillegersberg-Schiebroek  

☐Hoek van Holland 

☐Hoogvliet 

☐IJsselmonde 

☐Kralingen-Crooswijk 

☐Noord 

☐Overschie 

☐Pernis 

☐Prins-Alexander 

☐Rozenburg  

19. Wat zijn de vier cijfers van uw postcode?  

 

20. Hoe lang woont u al in de gemeente Rotterdam? 

☐0-5 jaar 

☐5-10 jaar 

☐10-15 jaar 

☐15-20 jaar 

☐20 jaar of langer  

 

21. Met welke personen woont u momenteel samen? 

U mag hier meer antwoorden aankruisen  

☐Met partner 

☐Met kind(eren) jonger dan 18 jaar 

☐Met kind(eren) van 18 jaar of ouder 

☐Met mijn ouder(s) 

☐Met (een) andere volwassene(n) 

☐In woon niet samen met een partner, maar heb wel een vaste relatie 

☐Ik woon alleen 

☐Wil ik niet zeggen 

 

Bronnen gebruikte foto’s: 

A. Bokan, Adobe Stock 

B. Adam C. Johnson, Flickr  

C. Picture-Factory, Adobe 

Stock 

 

Vervolgonderzoek 

Voor ons scriptieonderzoek zoeken wij mannen vanaf 18 jaar die in een persoonlijk 

interview of groepsinterview verder willen praten over dit onderwerp. 

22. Zouden wij u mogen benaderen voor een persoonlijk interview? 

☐Ja  

☐Nee 

 

23. Zouden wij u mogen benaderen voor een groepsinterview?  

☐Ja  

☐Nee  

 

24. Als u bij vraag 17 en/of 18 ‘ja’ heeft aangegeven, zou u dan hieronder uw gegevens willen achterlaten? 

Klik anders de antwoordoptie ‘niet van toepassing’ aan.  

Met uw gegevens zal uiteraard vertrouwelijk worden omgegaan.  

☐Niet van toepassing 
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Naam    

Postcode    

Telefoonnummer   

E-mail    

 

Bij deze willen wij u heel erg bedanken voor uw tijd en deelname.  
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Bijlage II: Verkorte enquête seksuele straatintimidatie 

Straatenquête: Seksuele straatintimidatie in Rotterdam 
Voor onze scriptie voeren wij, naar aanleiding van een onderzoek van de gemeente Rotterdam, een 

verdiepend onderzoek uit naar seksuele straatintimidatie. Wij proberen met dit onderzoek een beeld te 

krijgen wat mannen als seksueel intimiderend gedrag bij vrouwen beschouwen, wat de oorzaken zijn van 

het vertonen van seksueel intimiderend gedrag door mannen en wat volgens mannen een juiste aanpak is 

voor seksuele straatintimidatie. Doordat er bijna alleen nog maar onderzoek is gedaan naar vrouwen, kan 

deze enquête ons helpen om deze aspecten vanuit het mannenperspectief inzichtelijk te maken. Doordat 

er vooral over mannen gepraat wordt en weinig met mannen, zoeken wij ook mannen die bereid zijn om 

benaderd te worden voor interviews/groepsinterviews. Hiervoor kan u uw gegevens achterlaten aan het 

eind van de enquête. Onder de respondenten die hun gegevens hebben achtergelaten zullen drie 

cadeaubonnen van €10,- worden verloot. 

Wat is seksuele straatintimidatie 
1. Geef aan in hoeverre u het eens of oneens bent met de stelling dat er bij de volgende gedragingen 

sprake is van seksueel intimiderend gedrag   
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Seksueel getinte opmerkingen (bijv. hé meisje/schatje/dushi) 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Seksueel getinte grappen  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Seksueel getinte beledigingen/bedreigingen (slet/hoer) 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Iemand complimenteren met zijn/haar uiterlijk ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Nafluiten 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Sissen, klakken (bijv. pssst of klakgeluid) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Kusgeluiden maken  

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Volgen/achternalopen  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Staren/gluren 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ongewenst betasten ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

(Aanhoudende) vragen om iemands naam, nummer en/of 

bestemming 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Vragen om seks/seksuele handelingen  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Zich opzettelijk tegen iemand aanduwen 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Iemand opzettelijk de doorgang versperren ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Iemand in het nauw drijven met seksuele bedoelingen 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Vanaf hier gebruiken we de volgende definitie van de term seksuele straatintimidatie: 
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“Seksuele uitlatingen of gedragingen van mannen of jongens op straat waarmee zij vrouwen 

irriteren, tot last zijn, kwetsen, beledigen, bedreigen, of beperken in hun gevoel van persoonlijke 

vrijheid.” 

Oorzaken en motieven 
2. Wat zijn volgens u de redenen dat mannen of jongens seksueel intimiderend gedrag vertonen? 

U mag hier meerdere antwoorden invullen 

☐Stoer doen 

☐Gewoon zomaar 

☐Onder invloed (drank/drugs) 

☐Macht willen uitoefenen 

☐Geen respect voor vrouwen 

☐Hormonen/ seksueel verlangen 

☐Ze weten niet wat voor impact het heeft 

☐Verveling 

☐Culturele redenen 

☐Vooroordelen 

☐Om te kwetsen 

☐Erbij willen horen (vriendengroep) 

☐Een hogere status krijgen (vriendengroep) 

☐Creëren of versterken van groepsbinding 

☐Invloed vanuit de (sociale) media (games, reclames, rapmuziek, etc.) 

☐Beperkte seksuele opvoeding  

☐Anders, namelijk  

 

3. Wat is de invloed van de volgende factoren op de kans dat seksueel intimiderend gedrag op straat 

wordt vertoond door potentiële plegers? 
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Aantrekkelijke vrouw 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Jonge vrouw 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Vrouw uit dezelfde etnische groep als de pleger 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

’s avonds/ ’s nachts  

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Vrouw alleen  

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Vrouw in het bijzijn van andere vrouwen 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Vrouw in het bijzijn van een man 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Vrouw in het bijzijn van kinderen 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Drukke plek (markt, koopavond, uitgaansavond)  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Aanwezigheid van straatverlichting 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Aanwezigheid van camera’s 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Aanwezigheid van toezichthouders  

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Het aanpakken van seksuele straatintimidatie 
4. In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen: “Seksuele straatintimidatie zal afnemen 

door …..” 
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… meer cameratoezicht 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

… meer aanwezigheid van de politie op plaatsen waar veel 

intimidatie voorkomt 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

… workshops en trainingen over omgangsvormen voor 

mannen (bijvoorbeeld op scholen en in wijken) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

… workshops en trainingen over omgangsvormen voor 

vrouwen (bijvoorbeeld op scholen en in wijken) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

… het geven van informatie over seksuele straatintimidatie 

aan slachtoffers 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

… het geven van informatie over seksuele straatintimidatie 

aan plegers 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

… in het algemeen te informeren over seksuele 

straatintimidatie door de media  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

… meer aanwezigheid van wijkagenten in de wijk 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

… meer trainingen van handhavers en welzijnswerkers over 

het onderwerp 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

… het uitdelen van boetes voor seksueel intimiderend gedrag ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Uzelf  

5. Wat is uw leeftijd?  jaar 

 

6. Tot welke bevolkingsgroep rekent u zichzelf? 

Het gaat hierbij niet om uw nationaliteit. U kunt meerdere antwoorden aankruisen. 

☐Nederlands 

☐Surinaams 

☐Antilliaans/Arubaans 

☐Kaapverdiaans  

☐Marokkaans 

☐Turks 

☐Wil ik niet zeggen 

☐Anders, namelijk  
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7. Wat is de hoogste opleiding die u heeft afgerond met een diploma, akte of getuigschrift? 

Kruis hier één antwoord aan 

☐Geen opleiding 

☐Lagere school (incl. speciaal onderwijs, bijv. LOM, BLO, etc) 

☐Lager Beroepsonderwijs (LBO, LTS), VMBO basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte 

    leerweg 

☐Mavo, VMBO theoretische of gemengde leerweg, ULO, MULO 

☐Havo, VWO, Gymnasium, HBS, MMS 

☐Middelbaar beroepsonderwijs (MBO, BOL, BBL) 

☐Propedeuse, Kandidaats, Bachelor WO, HBO 

☐Doctoraal, Master, semi-Wetenschappelijk onderwijs 

☐Wil ik niet zeggen 

 

8. In welk stadsgebied in Rotterdam woont u op dit moment? 

☐Centrum 

☐Charlois 

☐Delfshaven 

☐Feijenoord 

☐Hillegersberg-Schiebroek  

☐Hoek van Holland 

☐Hoogvliet 

☐IJsselmonde 

☐Kralingen-Crooswijk 

☐Noord 

☐Overschie 

☐Pernis 

☐Prins-Alexander 

☐Rozenburg  

9. Welk van de volgende gedragingen heeft u wel eens op straat vertoond in het afgelopen jaar? 

U kunt hier meerdere antwoorden aankruisen  

☐Seksueel getinte opmerkingen 

☐Seksueel getinte grappen 

☐Seksueel getinte bedreigingen 

☐Iemand complimenteren met zijn/haar uiterlijk 

☐Nafluiten 

☐Sissen 

☐Kusgeluiden maken  

☐Volgen 

☐Staren/gluren 

☐Ongewenst betasten 

☐(Aanhoudende) verzoeken voor iemands naam, nummer en/of bestemming 

☐Vragen om seks/seksuele handelingen  

☐Zich opzettelijk tegen iemand aanduwen 

☐Iemand opzettelijk de doorgang versperren 

☐Iemand in het nauw drijven met seksuele bedoelingen 
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Bijlage III: Topiclijst  
Tabel 1. Topiclijst 

Topics Voorbeeldvragen 

Introductie  - Onszelf voorstellen  

- Uitleggen wat het doel van het onderzoek is en vertellen waar het interview 

over zal gaan: het mannenperspectief 

- Vragen of hij het ‘informed consent formulier’ wilt ondertekenen 

- Vragen of het gesprek opgenomen mag worden 

- Aangeven dat de opnames anoniem worden verwerkt 

- Vragen of er nog iets onduidelijk is 

Voorstelronde  Zou u kort iets over uzelf kunnen vertellen?  

➢ Leeftijd 

➢ Opleiding 

➢ Woonwijk  

➢ Woonsituatie  

➢ Dagbesteding  

➢ (Beleving) etniciteit 

Definitie en vormen SSI Wat verstaat u onder SSI? 

- Kunt u voorbeelden geven van seksuele straatintimidatie?  

➢ Fysiek (ongewenst betasten, opzettelijk tegen iemand aanduwen, 

opzettelijk de doorgang versperren)  

➢ Verbaal (seksueel getinte opmerkingen, seksueel getinte grappen, 

seksueel getinte beledigingen/bedreigingen) 

➢ Non-verbaal (nafluiten, sissen, klakken, kusgeluiden) 

- Onder welke omstandigheden is een gedraging volgens u SSI? 

- Hoeveel komt SSI voor volgens u?  

- Wanneer is volgens u een gedraging echt intimiderend, waar ligt de grens? 

- Praat u weleens met vrienden/familie over SSI en hoe denken zij erover? 

Vertonen gedrag  

(op een tactisch moment 

aansnijden)  

Welke seksueel getinte gedragingen ziet u weleens op straat?  

- Kunt u voorbeelden geven? 

- Welke seksueel getinte gedragingen vertoont uzelf weleens op straat?  

- Kunt u voorbeelden geven? 

- Of zijn er mogelijk mensen in uw omgeving die seksueel getinte gedragingen 

vertonen op straat (ouders, vrienden, klasgenoten)? 

Mannelijk vs vrouwelijk 

perspectief op SSI 

Wat zijn volgens u de verschillen tussen hoe mannen en vrouwen aankijken tegen 

SSI? 

- Welke gedragingen zouden vrouwen mogelijk zien als intimiderend en jijzelf 

niet? En waar ligt dat dan aan? 

- Wat denkt u dat SSI met een vrouw doet?  

➢ Fysiek (ongewenst betasten, opzettelijk tegen iemand aanduwen, 

opzettelijk de doorgang versperren)  

➢ Verbaal (seksueel getinte opmerkingen, seksueel getinte grappen, 

seksueel getinte beledigingen/bedreigingen) 

➢ Non-verbaal (nafluiten, sissen, klakken, kusgeluiden) 

➢ Groep versus individueel 

➢ Drukke versus rustige plek 

➢ Straatverlichting 

➢ Omstanders (toezichthouders, vrienden, onbekenden etc.) 

Oorzaken/motieven  Waarom vertonen mannen seksueel intimiderend gedrag op straat volgens u?  

➢ Maatschappij  

➢ Media (invloed cultuur) 

➢ (Seksuele)opvoeding (invloed cultuur) 

➢ Leeftijdsgenoten (groepsprocessen) 

➢ Situationeel 

➢ Neutralisatietechnieken  

- Kent u ook mensen die geen seksueel intimiderend gedrag op straat vertonen? 

En waarom vertonen die mensen het dan niet? 

- Past het gedrag bij je opvoeding? 

Waarom vertoont u het gedrag zelf?  

- Welke factoren spelen een rol bij het vertonen van seksueel getint gedrag op 

straat? 

➢ Situaties (straatverlichting, omstanders, toezichthouders, wijk, 

camera’s, drukke/rustige plekken) 
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➢ Kenmerken vrouwen (leeftijd, aantrekkelijkheid, etniciteit)  

Wat voor rol spelen vrouwen bij SSI? (Neutralisatietechnieken) 

Wenselijke aanpak mannen Wat zou u een goede oplossing vinden om SSI aan te pakken? 

- Waarom vindt je dit? Ben je bekend met zo’n aanpak? 

- Onder welke omstandigheden werkt de aanpak wel/niet 

- Hoe zie je de uitvoering voor je? 

- Wat zijn de voor en nadelen(/gevaren) van deze aanpak? 

 

Mogelijke aanpak vrouwen: 

➢ Strafbaarstelling 

➢ Hot spots vs. afgelegen plekken 

➢ Betere straatverlichting 

➢ Integrale aanpak gericht op bewustwording 

Mogelijke aanpakken gemeente Rotterdam: 

➢ Opvoeding & Cultuur 

o Cultuur sensitieve aanpak 

o Dialogen houden 

o Opvoedondersteuning 

o Verplichte oudertrainingen 

o Buurtvaders/familie inzetten 

➢ Onderwijs & Jeugd 

o Lesprogramma’s op scholen (Lang Leve de Liefde) 

o Inzet jongerencoaches (JOZ) 

o Daderconfrontatie (Imagine Project) 

o Mentorschap 

o Voorlichting door politie/wijkagenten 

o Weerbaarheidstraingen voor vrouwen 

➢ Campagne 

o Theatervoorstellingen/sketches 

o Bewustwording via sociale media 

o Straatacties 

o Casus voor plegers 

o Ludieke acties/video campagnes 

o Meedoen internationale week tegen SSI 

o Vaste slogan 

o Flyers uitdelen 

 

➢ Strafbaarstelling 

o Opname in APV Rotterdam 

o Opname in Wetboek van SR Wet Seksisme België 

o Zichtbaar optreden 

o Lokagentes  

o Aparte code voor de politie 

Uitvoerbaarheid strafbaarstelling? 

Afsluiting  - Heeft u vragen naar aanleiding van de focusgroep/interview? 

- Mocht u later nog vragen hebben dan kan u ons benaderen via het volgende e-

mailadres: scriptieonderzoek2017@gmail.com 

- Bedankt voor uw deelname en wanneer u dat wilt kunnen wij u op de hoogte 

houden van het verdere onderzoek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:scriptieonderzoek2017@gmail.com
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Bijlage IV: Toestemmingsverklaringsformulier 

Onderzoek: Seksuele straatintimidatie in de gemeente Rotterdam 

Onderzoekers: (…) & (…)  

 

In te vullen door de deelnemer 

Ik verklaar op een voor mij duidelijke wijze te zijn ingelicht over de aard, methode, doel en eventuele 

belasting van het onderzoek. Ik weet dat de gegevens en resultaten van het onderzoek alleen anoniem 

en vertrouwelijk aan derden bekend gemaakt zullen worden. Ook ben ik ervan op de hoogte dat mijn 

uitspraken geanonimiseerd als citaten kunnen worden opgenomen in de uitwerking van het onderzoek. 

Mijn vragen zijn naar tevredenheid beantwoord. Ik begrijp dat het opnamemateriaal (zowel beeld- als 

geluidopnames) uitsluitend wordt gebruikt voor het uitwerken van de gegevens. 

  

Ik stem geheel vrijwillig in met deelname aan dit onderzoek. Ik behoud me daarbij het recht voor om 

op elk moment zonder opgaaf van redenen mijn deelname aan dit onderzoek te beëindigen.  

  

Naam deelnemer: 

Datum:  

Handtekening deelnemer: 

  
In te vullen door de onderzoekers 

Ik heb een mondelinge en/of schriftelijke toelichting gegeven op het onderzoek. Ik zal resterende 

vragen over het onderzoek naar vermogen proberen te beantwoorden. De deelnemer zal van een 

eventuele voortijdige beëindiging van deelname aan dit onderzoek geen nadelige gevolgen 

ondervinden.  

  

Naam onderzoeker: 

Datum: 

Handtekening onderzoeker: 

  

Naam onderzoeker: 

Datum: 

Handtekening onderzoeker:  
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Bijlage V: Overzicht geïnterviewde respondenten 
Tabel 2. Weergave demografische gegevens geïnterviewde mannen.  

Respondenten Leeftijd Opleiding Stadsgebied 

R1 28 jaar HBO Hoogvliet 

R2 46 jaar WO Hillegersberg 

R3 40 jaar MBO Charlois 

R4 50 jaar Onbekend Hillegersberg 

R5 31 jaar HBO IJsselmonde 

R6 28 jaar HBO Charlois 

R7 19 jaar MBO Rozenburg 

R8 33 jaar HBO Centrum 

R9 25 jaar WO Feijenoord  

R10 30 jaar HBO Centrum  
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Bijlage VI: Overzicht demografische gegevens geënquêteerde respondenten 
Tabel 3. Weergave demografische gegevens geënquêteerde mannen.  

Variabelen N Minimum Maximum Gemiddelde Standaard 

Deviatie 

Leeftijd 105 18 64 28,77 11,51 

Aantrekking tot sekse      

    Totaal 66     

    Mannen 1,5% (1)     

    Mannen en vrouwen  4,5% (3)     

    Vrouwen 92,4% (61)     

    Weet niet  1,5% (1)     

Bevolkingsgroep      

    Totaal 105     

    Nederlands 76,2% (80)     

    Surinaams  3,8% (4)     

    Antilliaans/Arubaans 1,9% (2)     

    Kaapverdiaans 0% (0)     

    Marokkaans 6,7% (7)     

    Turks 3,8% (4)     

    Wil ik niet zeggen 2,9% (3)     

    Anders 4,8% (5)     

Opleiding      

    Totaal 105     

    Geen opleiding 1% (1)     

    Lagere school 1% (1)     

    Lager Beroepsonderwijs, VMBO 

K of T           

1,9% (2)     

    Mavo, VMBO T of gemengde 

leerweg, ULO, MULO 

7,6% (8)     

    Havo, VWO, Gymnasium, HBS, 

MMS 

10,5% (11)     

    MBO, BOL, BBL 15,2% (16)     

Propedeuse, Kandidaats, 

Bachelor WO, HBO 

43,8% (46)     

    Doctoraal, Master, semi-

Wetenschappelijk onderwijs 

17,1% (18)     

    Wil ik niet zeggen 1,9% (2)     

Werk      

    Totaal 66     

 Werkende met werk/zelfstandige 53,0% (35)     

    Werkloos 0% (0)     

    Vrijwilliger 0% (0)     

    Arbeidsongeschikt 0% (0)     

    Scholier of studerende 47,0% (31)     

    Huisvader of huisman 0% (0)     

    Wil ik niet zeggen 0% (0)     

Stadsgebied      

    Totaal 105     

    Centrum 32,4% (34)     

    Charlois 2,9% (3)     

    Delfshaven 8,6% (9)     

    Feijenoord 9,5% (10)     

    Hillegersberg-Schiebroek 2,9% (3)     

    Hoek van Holland 3,8% (4)     

    Hoogvliet 3,8% (4)     

    IJsselmonde 3,8% (4)     

    Kralingen-Crooswijk 14,3% (15)     

    Noord 12,4% (13)     

    Overschie 1,0% (1)     

    Prins-Alexander 3,8% (4)     

    Rozenburg 1,0% (1)     

Woonduur      

    Totaal 66     

     0-5 jaar 47% (31)     

     5-10 jaar 12,1% (8)     

     10-15 jaar 1,5% (1)     

     15-20 jaar 4,5% (3)     

     20 jaar of langer 34,8% (23)     

Woonsituatie      

  Partner      

    Totaal 66     

    Ja  30,3% (20)     



 96 

    Nee 69,7% (46)     

  Kinderen<18 jaar      

    Totaal 66     

    Ja 10,6% (7)     

    Nee 89,4% (59)     

  Kinderen>18 jaar      

    Totaal 66     

    Ja 3,0% (2)     

    Nee 97,0% (64     

  Ouders      

    Totaal 66     

    Ja 9,1% (6)     

    Nee 90,9% (60)     

  Andere volwassene(n)      

    Totaal 66     

    Ja 31,8% (21)     

    Nee 68,2% (45)     

  Vaste relatie, woont niet met 

partner 

     

    Totaal 66     

    Ja 4,5% (3)     

    Nee 95,5% (63)     

  Alleen      

    Totaal 66     

    Ja 19,7% (13)     

    Nee 80,3% (53)     

  Wil ik niet zeggen      

    Totaal 66     

    Ja 4,5% (3)     

    Nee 95,5% (63)     
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