Wat vindt Nederland toelaatbaar
Opvattingen over seksuele intimidatie
Aan 1001 Nederlanders (vanaf 18 jaar) zijn een aantal uitspraken voorgelegd over seksuele intimidatie.
Die hadden betrekking op enkele algemene opvattingen over seksuele intimidatie, en daarnaast op
specifieke situaties op het werk, in het uitgaansleven en op straat. Daarnaast is gevraagd of mensen
dergelijk gedrag zelf in het afgelopen jaar hadden meegemaakt.
Algemene opvattingen over seksuele intimidatie
(zeer) mee eens

neutraal

(zeer) mee oneens

Iedereen moet zelf snappen dat bepaald seksueel gedrag
over een grens gaat

78%

10%

7%

Meisjes met sexy kleding aan moeten niet zeuren als ze
seksueel getinte opmerkingen krijgen

24%

20%

53%

Meisjes met sexy kleding aan moeten niet zeuren als ze
lastig gevallen worden

13%

17%

66%

Over seksuele intimidatie wordt heel overdreven gedaan;
mensen moeten tegen een stootje kunnen*

13%

22%

60%

Overige % (tot 100) heeft geen mening
*Mannen en vrouwen denken over deze uitspraken ongeveer hetzelfde, behalve wat betreft de laatste: 20% van de mannen
en 7% van de vrouwen vindt dat over seksuele intimidatie overdreven wordt gedaan.

Seksuele intimidatie op het werk
(zeker) wel
toelaatbaar

neutraal

(zeker) niet
toelaatbaar

Een leidinggevende stuurt een flirterige e-mail naar een
werknemer

5%

6%

83%

Een collega stuurt een seksueel getinte app/sms naar een
andere collega

9%

11%

75%

Een collega maakt een seksueel getinte grappen over een
andere collega

6%

10%

78%

Een collega stelt intieme vragen over het privéleven van een
9%
andere collega

15%

70%

Een collega stuurt een flirterige e-mail naar een andere
collega

12%

17%

65%

Een collega kijkt naar de borsten van een vrouwelijke
collega

13%

24%

58%

Overige % (tot 100) heeft geen mening

Hieronder staan de percentages van respondenten die minstens één van bovenstaande gebeurtenissen
in het afgelopen jaar zelf meegemaakt hebben (de vragen hebben betrekking op de respondent zelf):
-

Vrouwen: 23%
Jonge vrouwen (tussen 18 en 30): 25%
Mannen: 23%

Seksuele intimidatie in uitgaansgelegenheden
(zeker) wel
toelaatbaar

neutraal

(zeker) niet
toelaatbaar

Iemand raakt de billen aan van iemand die hij/zij
niet kent

3%

5%

87%

Iemand probeert iemand die hij/zij niet kent te
zoenen

5%

6%

84%

6%

14%

76%

8%

17%

68%

Iemand pakt iemand vast die hij/zij niet kent

Iemand staat tegen iemand aan die hij/zij niet kent
Overige % (tot 100) heeft geen mening

Hieronder staan de percentages van respondenten die minstens één van bovenstaande gebeurtenissen
in het afgelopen jaar zelf meegemaakt hebben (de vragen hebben betrekking op de respondent zelf):
-

Vrouwen: 28%
Jonge vrouwen (tussen 18 en 30): 42%
Mannen: 15%

Seksuele intimidatie op straat

Na-sissen door één persoon
Na-sissen door een groep personen
Naroepen
Nafluiten
Iemand roept naar iemand die hij/zij niet kent dat hij/zij er
lekker uitziet

(zeker) wel
toelaatbaar

neutraal

(zeker) niet
toelaatbaar

5%

12%

78%

3%

8%

83%

6%

16%

73%

13%

24%

60%

9%

23%

63%

Overige % (tot 100) heeft geen mening

Hieronder staan de percentages van respondenten die minstens één van bovenstaande gebeurtenissen
in het afgelopen jaar zelf meegemaakt hebben (de vragen hebben betrekking op de respondent zelf):
-

Vrouwen: 38%
Jonge vrouwen (tussen 18 en 30): 50%
Mannen: 16%

Conclusie
Over het algemeen vinden mensen seksueel intimiderend gedrag op het werk, in het uitgaansleven en op
straat ontoelaatbaar. Daar staat tegenover dat relatief veel mensen het afgelopen jaar een vorm van
seksuele intimidatie hebben meegemaakt, met name jonge vrouwen onder de 30. Ook vinden met name
mannen dat over seksuele intimidatie overdreven wordt gedaan, en vindt een belangrijk deel van zowel
mannen als vrouwen dat meisjes met sexy kleding aan niet moeten zeuren als ze seksueel getinte
opmerkingen krijgen of zelfs lastig gevallen worden. Blijkbaar zit er nog een verschil tussen wat
mensen vinden (en zeggen) over onacceptabel gedrag, en wat ze doen.
Over deze peiling
De peiling is uitgevoerd door Ipsos in opdracht van Rutgers. Het ging om een ad-hoc online onderzoek.
Er hebben 1001 mensen van 18 jaar en ouder meegedaan. De steekproef is een goede afspiegeling van
de Nederlandse bevolking. De steekproef is samengesteld op basis van leeftijd en geslacht, en de
resultaten zijn na de respons herwogen op de belangrijkste socio-demografische kenmerken (geslacht,
leeftijd, opleiding, Nielsen-regio, werkzaamheid)

