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Inleiding
Seksualiteit is de gewoonste zaak van de wereld: zonder seksueel con-

tact kan de mensheid zichzelf immers niet in stand houden. Ondanks

het gegeven dat seksualiteit een onmiskenbaar en belangrijk onder-

deel is van het menselijk leven, is het geen onderwerp waarover

gemakkelijk gesproken wordt. Mensen kunnen zich ook schamen voor

aspecten van hun seksualiteit. Normen over wat ‘decent’ seksueel

gedrag is en het feitelijke gedrag komen dan ook lang niet altijd over-

een. Zo kwam de mediëvist Herman Pleij ooit tot de ironische conclu-

sie dat wanneer de middeleeuwse mens zich daadwerkelijk aan de

toen geldende normen omtrent seksueel gedrag had gehouden, er om

en nabij de Verlichting hier geen mensen meer zouden hebben

gewoond (Pleij 2017). Nu zou je denken dat aan de biologie rondom

seksualiteit in de loop der tijd niet veel veranderd is, maar ook dat is

niet helemaal waar. Denk alleen al eens aan de opkomst van anticon-

ceptiemiddelen, die de relatie tussen seksualiteit en voortplanting

voorgoed veranderd heeft. De antropologe en futurologe Roanne van

Voorst (2022) werpt een eveneens lezenswaardige blik in de (nabije)

toekomst en laat ons zien dat onze seksualiteit ook anders wordt door

techniek: tegenwoordig hebben we online cupido’s en kunnen we ‘het’

doen met robots.

Hoe we over seksuele grenzen denken, is ook niet in steen gehouwen.

Normen veranderen in de loop der tijd. Dat hebben we kunnen waar-

nemen rondom de opkomst van de hashtag #MeToo. Toen de Ameri-

kaanse actrice Alyssa Milano op 15 oktober 2017 naar aanleiding van

het misbruik door de filmproducent Harvey Weinstein de hashtag

#MeToo de wereld in slingerde, kon zij waarschijnlijk niet bevroeden

hoe hoog de golven zouden worden, nadat zij deze spreekwoordelijke

steen in het water had gegooid. Haar boodschap sprak miljoenen

mensen over de hele wereld aan: er moest iets gebeuren tegen seksu-

eel grensoverschrijdend gedrag. Zo kon het niet langer. Maar, er kwam

ook kritiek. Milano was zich er aanvankelijk niet van bewust dat de

zwarte activiste Tarana Burke al eerder van die hashtag gebruik had

gemaakt. Vanuit Afro-Amerikaanse hoek kwam dan ook al snel het

verwijt dat de #MeToo-beweging die in 2017 in gang werd gezet, niet

inclusief genoeg zou zijn. Hoewel Milano volop erkenning heeft

getoond voor het pionierswerk van Burke, kwam er wat betreft die

inclusiviteit meer commentaar: Hoe zat het bijvoorbeeld met het

doi: 10.5553/JV/016758502022008004001
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slachtofferschap van sekswerkers? En mannen dan? Konden die niet

meer zijn dan plegers? Zouden zij niet ook slachtoffer kunnen zijn?

Waarom zouden we mannen niet ook meer aanspreken als medestan-

der in de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag (Van Tricht

2018; Reinicke 2022)? En terwijl het over het algemeen van groot

belang werd geacht dat serieuze aandacht voor seksueel geweld werd

gevraagd, was het toch ook niet exact duidelijk waar de grenzen dan

liggen: de excessen wel, maar er werd ook onderkend dat er een grijs

gebied is. Een ander belangrijk kritiekpunt dat veelvuldig te berde

werd gebracht, had te maken met de lang niet altijd zorgvuldige

omgang met mensen die beschuldigd werden van grensoverschrij-

dend gedrag. Met hen werd en wordt online dikwijls verre van zacht-

zinnig afgerekend, zonder dat aan de basisprincipes van een fair trial

is voldaan (Janssen 2018; Althoff 2021).

Inmiddels ligt het moment dat door de actie van Milano de hashtag

#MeToo wereldberoemd zou worden alweer vijf jaar achter ons. Dat

was voor de redactie van Justitiële verkenningen reden om eens een

pas op de plaats te maken. Waar staan we in Nederland met de aanpak

van seksueel grensoverschrijdend gedrag?

Voorkomen is beter dan genezen. Om die reden opent dit themanum-

mer met een bijdrage van Willy van Berlo van Rutgers, een expertise-

centrum over seksualiteit. Want, wat is er nodig om tot een goede pre-

ventie te komen? De praktijk leert namelijk dat het niet zo makkelijk is

om te spreken over seksualiteit en grenzen.

Mocht er sprake zijn van grensoverschrijding, dan moet die situatie

onderzocht worden. Maar hoe doe je dat? Marjan Olfers en Anton van

Wijk zijn de oprichters van Verinorm, een onderzoeksbureau op het

terrein van sociale veiligheid en integriteit. Zij hebben ruime ervaring

opgedaan met onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag, al dan niet

seksueel. Soms is het zonneklaar dat grenzen overschreden zijn, maar

dat is lang niet altijd het geval. Er is sprake van een grijs gebied en nor-

men zijn ook aan verandering onderhevig. Hoe doe je hier dan onder-

zoek naar? Hoe kunnen bewijs en onderbouwing van beschuldigingen

worden geleverd?

#MeToo mag zich in een enorme belangstelling verheugen, maar

brengt al die aandacht ons alleen maar goeds? Eveline Schippers,

Larissa Hoogsteder en Nienke Sweers zijn verbonden aan de Waag, een

centrum voor ambulante forensische geestelijke gezondheidszorg

doi: 10.5553/JV/016758502022008004001
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waar ook plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag worden

behandeld. Aan de medewerkers en de cliënten van die instelling is de

invloed van #MeToo ook niet voorbijgegaan. In hun bijdrage gaan ze

in op de prikkelende vraag wat die enorme aandacht voor seksueel

grensoverschrijdend gedrag voor gevolgen heeft voor de behandeling

van plegers. Helpt al die aandacht, of werkt die aandacht vooral stig-

matisering in de hand?

Die laatste vraag brengt ons bij de bijdrage van Chantal van den Berg

en Marleen Gorissen. Zij hebben onderzoek gedaan naar e-shaming

van zedendelinquenten. Met een spreekwoordelijke druk op de knop

kunnen mensen online worden beticht van seksueel grensoverschrij-

dend gedrag. Het moge duidelijk zijn dat daar lang niet altijd een

gedegen onderzoek aan vooraf is gegaan. Dit is een aspect van

#MeToo dat als zeer negatief wordt gezien.

Een aantal bijdragen is gewijd aan juridische aspecten in de omgang

met #MeToo. Daar waar grenzen worden overschreden, doen slachtof-

fers immers ook een beroep op het recht. Allereerst neemt strafrecht-

specialist Jeroen ten Voorde de lezer mee naar de wereld van het straf-

recht. Hij laat zien dat achter actuele wijzigingen in de omgang met

seksuele misdrijven een veranderende kijk zit op dit soort delicten.

Met name de gedachten over schuld en instemming zijn veranderd.

Manon van der Meer hield tot slot een dubbelinterview met Mariëtte

Hamer, de onafhankelijke regeringscommissaris grensoverschrijdend

gedrag en seksueel geweld, en Janine Janssen, onderzoeker op het

gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties en gastredacteur van dit

themanummer van Justitiële verkenningen. In hoeverre is er met de

komst van de hashtag #MeToo daadwerkelijk sprake van iets nieuws

onder de zon? Wat motiveert beiden om zich in te zetten voor de pre-

ventie en aanpak van seksueel en ander grensoverschrijdend gedrag?

En hoe moeten we verder?

Hoewel in dit themanummer met name op de problematische kanten

van seksualiteit wordt ingegaan sinds de hashtag #MeToo de wereld

over ging, is het tot slot belangrijk om wederom te benadrukken dat

seksualiteit in feite de gewoonste zaak van de wereld is. Het is een

onmiskenbaar onderdeel van de menselijke levensloop en samenle-

ving. Laten we vooral ook niet vergeten hoe mooi en waardevol het is.

doi: 10.5553/JV/016758502022008004001
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#MeToo en de preventie van
seksuele grensoverschrijding in
Nederland

Willy van Berlo *

Seksuele grensoverschrijding werd tot een aantal jaar geleden nauwe-

lijks onderkend als een maatschappelijk probleem, en slachtoffers

zwegen erover. Sinds #MeToo lieten steeds meer mensen, ook in

Nederland, weten dat zij slachtoffer waren geweest van een vorm van

seksuele grensoverschrijding. Bij Rutgers, het expertisecentrum voor

seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, is seksuele grens-

overschrijding een kernthema. Met #MeToo zagen we zichtbaar wor-

den wat we al lang uit onderzoek wisten, namelijk de omvang en ernst

van het probleem. Voor ons was het een mogelijkheid om het belang

van preventie te benadrukken bij beleidsmakers. Toch kwam dit niet

soepel van de grond. Er was uiteindelijk een nieuwe affaire in de

Nederlandse tv-wereld voor nodig om een grootschalig plan te realise-

ren.

In dit artikel ga ik eerst in op de prevalentie van seksuele grensover-

schrijding en seksueel geweld, en wat in Nederland nodig is voor ade-

quate preventie. Daarna beschrijf ik hoe de recente ontwikkelingen bij

The Voice hebben geleid tot een nationaal actieplan, waar preventie

van seksuele grensoverschrijding en seksueel geweld deel van uit-

maakt.

Ik gebruik de term seksuele grensoverschrijding als een overkoepelend

begrip, variërend van ongewenste seksuele aanrakingen tot aanran-

ding en verkrachting (seksueel geweld).

* Drs. W.T.M. van Berlo is programmamanager seksueel geweld bij Rutgers,
expertisecentrum seksualiteit.

doi: 10.5553/JV/016758502022008004002
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Prevalentie van seksuele grensoverschrijding

#MeToo heeft een stem gegeven aan de talloze slachtoffers van seksu-

ele grensoverschrijding, maar uit onderzoek was al langer bekend dat

seksuele grensoverschrijding ook in Nederland vaak voorkomt. Al in

1988 kwam naar voren dat een derde van de vrouwen voor hun 16de

een vorm van seksueel misbruik had meegemaakt (Draijer 1988). Sinds

2006 wordt de prevalentie onder zowel vrouwen als mannen periodiek

vastgesteld in twee grote onderzoeken naar de seksuele gezondheid

van volwassenen (Seksuele gezondheid in Nederland; De Graaf & Wij-

sen 2017) en jongeren (Seks onder je 25e; De Graaf e.a. 2017). In deze

studies wordt een onderscheid gemaakt tussen seksuele grensover-

schrijding in brede zin en seksueel geweld. Seksueel geweld betekent

manuele (aftrekken/vingeren), orale, anale of genitale seks tegen de

wil. Seksuele grensoverschrijding houdt daarnaast ook seksuele aanra-

kingen en kussen tegen de wil in. Seksuele grensoverschrijding is dus

een breder begrip. De laatste resultaten van beide studies dateren uit

2017. Uit de studie onder volwassenen bleek dat 22% van de vrouwen

en 6% van de mannen weleens een vorm van seksueel geweld hadden

meegemaakt in hun leven. Als ongewenste aanrakingen en kussen

tegen de wil werden meegerekend, hadden meer dan de helft van de

vrouwen en bijna een vijfde van de mannen dat weleens meegemaakt

(Van Berlo & Twisk, 2017). Van de jongeren hadden 14% van de mei-

den en 3% van de jongens ooit seksueel geweld meegemaakt; 44% van

de meiden en 17% van de jongens hadden ervaringen met seksuele

grensoverschrijding (De Graaf e.a. 2017). Verreweg de meeste plegers

waren mannen. In 2023 worden beide studies herhaald. Daarnaast

voert het CBS sinds 2020 periodiek onderzoek uit naar de jaarpreva-

lentie van huiselijk en seksueel geweld. Uit de eerste van deze studies

bleek dat 15% van de vrouwen en 7% van de mannen in een jaar tijd

een vorm van seksuele grensoverschrijding hadden meegemaakt,

waaronder ook online grensoverschrijdend gedrag. Behalve jonge

vrouwen waren ook biseksuele en lesbische vrouwen en homoseksu-

ele mannen relatief vaak slachtoffer (Akkermans e.a. 2020). Deze stu-

die zal de komende tijd om de twee jaar worden herhaald.

Naast inzicht in de omvang werd ook duidelijk dat seksueel grensover-

schrijdend gedrag overal voorkomt: in het gezin, in de kerk, in de

sport, op het werk, binnen relaties en online, en dat het vele vormen

kan aannemen. Ook bleek de pleger meestal niet een gestoorde onbe-

doi: 10.5553/JV/016758502022008004002
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kende in de bosjes te zijn, maar meestal een bekende van het slacht-

offer. Vooral sinds de tweede feministische golf wordt seksuele grens-

overschrijding niet meer (uitsluitend) gezien als individueel grens-

overschrijdend gedrag door een afwijkende dader, maar als een

symptoom van genderongelijkheid, diep genesteld in (machts)structu-

ren binnen de maatschappij (zie Mulder e.a. in druk).

Risicofactoren

Om preventie goed aan te pakken is het belangrijk om te weten hoe

vaak het voorkomt, bij wie, en wat risicofactoren zijn voor slachtoffers

en plegers. Risicofactoren zijn er op meerdere niveaus, zowel maat-

schappelijk/cultureel als individueel. Op maatschappelijk/cultureel

niveau gaat het dan bijvoorbeeld om maatschappelijke ongelijkheid

tussen mannen en vrouwen en een (sub)cultuur met genderstereo-

tiepe opvattingen over mannen, vrouwen en seksualiteit. Een voor-

beeld van schadelijke normen is de dubbele seksuele moraal: seksuali-

teit van mannen wordt anders beoordeeld dan seksualiteit van vrou-

wen (Emmerink e.a. 2015). Een man die veel seks heeft is stoer, een

vrouw wordt dan al gauw een slet genoemd. Vrouwen worden geacht

hun grenzen te bewaken, mannen mogen hun seksuele wensen ken-

baar maken. In een dergelijke cultuur wordt de verantwoordelijkheid

van seksuele grensoverschrijding gelegd bij degenen die het overkomt,

niet bij degenen die over de grenzen gaan, en is de kans groot dat sek-

sueel grensoverschrijdend gedrag en seksisme worden genormaliseerd

of gebagatelliseerd. Normen en opvattingen komen tot uiting in ver-

schillende contexten: in de media, op de werkvloer, op school, op de

sportclub, in de zorg en in de studentenvereniging.

Op individueel en interpersoonlijk niveau zijn risicofactoren om ple-

ger te worden op de eerste plaats man-zijn. Uit Seksuele gezondheid in

Nederland bleek dat bij 94% van de volwassen vrouwen die ooit seksu-

eel geweld hadden meegemaakt de dader een man of jongen was; bij

de mannen was dit 62% (Van Berlo & Twisk 2017).1 Onder de jongeren

was dit percentage bij de vrouwen nagenoeg hetzelfde, de mannelijke

slachtoffers meldden ongeveer even vaak mannelijke als vrouwelijke

daders (De Graaf e.a. 2017). Vrouwelijke daders zijn er dus ook, maar

1 Het aandeel vrouwelijke daders bij de vrouwen was minder dan 1%. Het overige percen-
tage betreft de categorie ‘meer dan 1 dader’. Dit kunnen zowel mannen als vrouwen zijn.

doi: 10.5553/JV/016758502022008004002
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– ook gelet op het kleinere aantal mannelijke slachtoffers – aanzienlijk

minder.

Daarnaast speelt een ongunstige opvoeding met weinig ondersteuning

en empathie een rol, schadelijke opvattingen over gender, seks en sek-

sueel geweld, en gebrek aan vaardigheden, zoals niet kunnen commu-

niceren over seks, signalen van de ander niet kunnen interpreteren,

impulsen niet onder controle kunnen houden en groepsdruk niet kun-

nen weerstaan (Tharp e.a. 2012; Yucel e.a. 2019).

De grootste risicofactor bij slachtofferschap is ook sekse, gevolgd door

leeftijd. Vrouwen, met name jonge vrouwen, maken het vaakst seksu-

ele grensoverschrijding mee. Ook lesbische en biseksuele vrouwen en

homoseksuele mannen zijn relatief vaak slachtoffer, evenals mensen

met een verstandelijke of lichamelijke beperking (Akkermans e.a.

2020; Van Berlo e.a. 2011; Yucel e.a. 2019). Niet goed weten waar wen-

sen en grenzen liggen, niet goed kunnen communiceren over seks, een

laag zelfbeeld en traditionele schadelijke opvattingen over gender en

seks maken dat vrouwen ongewenste seks niet altijd kunnen weigeren.

Een andere belangrijke risicofactor om slachtoffer te worden is het

eerder meemaken van misbruik; een groot deel van de slachtoffers die

seksueel geweld hebben meegemaakt, maakt dit later in zijn of haar

leven nog een keer mee (Van Berlo & Twisk 2017; Yucel e.a. 2019). Bij

zowel slachtoffers als plegers is alcohol een risicofactor (Tharp e.a.

2012; De Graaf e.a. 2017; Van Berlo & Twisk 2017).

Het is echter belangrijk om hier te benadrukken dat vrouwen (en man-

nen) ook slachtoffer kunnen worden van seksuele grensoverschrijding

zonder dat er sprake is van de hier genoemde risicofactoren, en dat de

verantwoordelijkheid niet bij het slachtoffer ligt. Het onderkennen van

risicofactoren kan bijdragen aan preventie, bijvoorbeeld het weerbaar-

der maken van kinderen en jongeren, maar uiteindelijk gaat het vooral

om het gedrag van de plegers.

Preventie

Omdat seksuele grensoverschrijding een complex probleem is met

individuele, sociale, culturele en structurele oorzaken, vraagt preven-

tie om een uitvoerige aanpak met meerdere strategieën. Preventie

werkt het best als aan een aantal voorwaarden is voldaan (Nation e.a.

2003; DeGue e.a. 2014; O’Donohue & Schewe 2019). Ten eerste moet
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het veelomvattend zijn. Dat wil zeggen dat een preventieprogramma

moet gaan over zowel kennis als attitudes en vaardigheden en in

meerdere settingen moet plaatsvinden, dus niet alleen op school,

maar ook thuis, in de media en bijvoorbeeld op de sportclub. Preven-

tie moet op tijd beginnen, bij voorkeur voordat jongeren seksuele rela-

ties aangaan. Daarnaast is het belangrijk om kinderen en jongeren al

van jongs af aan normen bij te brengen over gelijkwaardigheid en res-

pect. Dat betekent dat preventie al begint op de basisschool en door-

loopt tot en met de middelbare school en het vervolgonderwijs. Inter-

venties moeten bovendien een voldoende grote omvang hebben. Eén

keer een les is niet genoeg. Een ingewikkeld onderwerp als seksueel

geweld vraagt om meerdere lessen die herhaald worden. Een positieve

insteek, waarin jongeren elkaar ondersteunen, is ook werkzaam geble-

ken (UNESCO 2018). Strategieën waarin jongeren bijvoorbeeld wor-

den ingezet als actieve omstanders zijn veelbelovend. Ook opvoedon-

dersteuning en het betrekken van ouders is belangrijk. Professionals

die betrokken worden bij preventie moeten daarnaast deskundig zijn,

en preventieactiviteiten moeten theoretisch onderbouwd en cultuur-

sensitief zijn. Van belang is dat preventie op meerdere niveaus plaats-

vindt, dus gericht op zowel het individu als professionals, organisaties,

de cultuur en de maatschappij als geheel. Op die manier versterken de

maatregelen elkaar. In de wetenschap wordt in dit verband gesproken

over het socio-ecologisch model (Bronfenbrenner 1994; DeGue e.a.

2014; O’Donohue & Schewe 2019). Dat betekent dat er maatregelen

nodig zijn in het onderwijs, in opleidingen voor professionals, op de

werkvloer en de sportclub, in het publieke domein en de media, en in

het beleid. De laatste jaren wordt ook steeds meer ingezien dat het

betrekken van jongens en mannen essentieel is, niet alleen omdat zij

in verreweg de meeste gevallen de pleger zijn, maar ook omdat seksu-

eel geweld een structureel maatschappelijk fenomeen is, en niet een

probleem van alleen vrouwen (WHO 2007).

Bij Rutgers is seksuele grensoverschrijding een kernthema. De laatste

jaren richten we ons voornamelijk op preventie. Preventie van seksu-

ele grensoverschrijding zou onderdeel moeten zijn van seksuele vor-

ming, dat al in groep 1 van de basisschool begint en idealiter door-

loopt tot in het universitaire en beroepsonderwijs. Dit gebeurt op een

manier die bij de leeftijd en ontwikkeling van kinderen en jongeren

past, en heeft altijd een positieve insteek. De boodschap is dat seks fijn

is, en daar hoort geen ongewenst gedrag bij. Daarnaast ontwikkelen
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we interventies voor jongeren die risico lopen om slachtoffer of pleger

te worden van seksueel grensoverschrijdend gedrag, zoals jongeren in

de jeugdzorg of jongeren met een lichte verstandelijke beperking. Dit

zijn intensieve programma’s met meerdere bijeenkomsten, waar jon-

gens en meiden weerbaar worden gemaakt in hun seksuele contacten,

met aandacht voor consent en respect voor de ander. Ook ontwikkelen

we trainingen en e-learning voor professionals om hun deskundigheid

te vergroten, bijvoorbeeld om te leren praten over seksualiteit. Veel

professionals vinden dat moeilijk. We voeren campagnes om bewust-

wording op gang te brengen en handelingsperspectieven te bieden. En

we zetten overheden aan om goed beleid in te zetten.

Wat kan beter?

Er gebeurt al veel op het gebied van preventie, maar er is meer nodig

dan Rutgers en collega-organisaties kunnen doen. Het punt is dat pre-

ventie vaak geen prioriteit krijgt; er is een lange adem voor nodig, de

resultaten zijn niet op korte termijn zichtbaar, en hulpverlening vraagt

– terecht – om acute actie. Rutgers is daarom in 2020, samen met part-

ners, de campagne #TotHier gestart. Deze campagne was erop gericht

om de preventie van seksueel geweld in het regeerakkoord te krijgen

voor de verkiezingen in maart 2021. Daarnaast was het doel om het

maatschappelijk draagvlak voor preventie te verbreden en zichtbaar te

maken. Dit zette de politieke lobby kracht bij, maar was ook belangrijk

voor als het beleid zou worden geïmplementeerd. De boodschap was

dat de overheid werk moet maken van structurele preventie van sek-

sueel geweld door middel van een nationaal actieplan. Om dit doel te

bereiken is in een pleidooi beschreven wat er nodig is.

Preventie moet vroeg beginnen, thuis en op school. Seksuele voorlich-

ting is verplicht in het basis- en voortgezet onderwijs, maar scholen

mogen zelf bepalen hoe ze die voorlichting invullen. In de praktijk

betekent dit dat veel scholen hun lessen beperken tot de biologische

aspecten van seksualiteit of waarschuwen voor wat er mis kan gaan,

zoals ongeplande zwangerschappen en soa’s. Onderwerpen als seksu-

eel plezier, consent, diversiteit, gelijkwaardigheid, respectvol gedrag

en verantwoordelijkheid blijven vaak buiten beschouwing. Leerlingen

geven de voorlichting op school gemiddeld een 5,8 (Cense e.a. 2019).
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De kerndoelen zouden wat dat betreft concreter moeten worden

geformuleerd.

Adequate preventie vraagt om deskundige professionals. Er zijn

diverse trainingen en instrumenten ontwikkeld,2 maar door werkdruk

en andere prioriteiten worden die niet altijd in de praktijk gebruikt.

Minstens zo belangrijk als implementatie is structurele inbedding van

het thema in de beroepsopleidingen voor het onderwijs, de zorg,

maatschappelijk werk, de politie en justitie.

Om cultuurverandering te bewerkstelligen zijn ook campagnes nodig

om het grote publiek te bereiken. De afgelopen jaren zijn diverse cam-

pagnes gevoerd. Een voorbeeld is de campagne ‘Ben je oké?’, die Rut-

gers al een aantal jaar met succes uitvoert in het uitgaansleven, bij stu-

dentenverenigingen en op straat. Jongeren worden aangespoord om

elkaar aan te spreken wanneer ze ongewenst gedrag zien, onder het

motto: zo hebben we allemaal een mooie tijd. Ze worden zich er ook

bewust van dat ongewenst gedrag niet moet worden genormaliseerd

omdat ‘het er nu eenmaal bij hoort’. Een ander voorbeeld is de ‘Zin?

Lekker? Fijn?’-campagne van het Ministerie van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport (VWS). De boodschap daarvan is dat je elkaar voor,

tijdens en na de seks vraagt of het oké is. Instemming vragen en krij-

gen moet vanzelfsprekend worden. Het is belangrijk dat campagnes

voor jongeren ook met jongeren worden doordacht. Volwassen profes-

sionals kunnen in taal en beeld ook de plank finaal misslaan. Daar-

naast moeten campagnes worden herhaald. Mensen leren beter door

herhaalde exposure (Nation e.a. 2003), dat geldt ook voor campagnes.

Risicogroepen, zoals jongeren met een verstandelijke beperking of

jongeren in de jeugdzorg, hebben extra aandacht nodig, met intensie-

vere interventies. Dat gebeurt al veel, hoewel er nog steeds risicogroe-

pen zijn die onvoldoende aan bod komen. Studenten zijn bijvoorbeeld

onderbelicht gebleven, terwijl zij een groot risico lopen om slachtoffer

te worden van seksueel geweld. Uit een rapport van Amnesty bleek dat

een op de tien studentes tijdens haar studie seksuele penetratie

zonder haar toestemming had meegemaakt (Driessen & Polet 2021).

Implementatie van alle interventies blijft een punt van aandacht.

Goede zorg voor slachtoffers is hard nodig. Niet alleen om ervoor te

zorgen dat ze zich beter voelen, maar ook om herhaling te voorkomen.

Bijna een kwart van de mannen en 45% van de vrouwen die seksueel

2 Zie bijvoorbeeld www.act4Respect.nl en www.seksindepraktijk.nl.
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geweld hebben meegemaakt, hebben dit later in hun leven nog een

keer meegemaakt (Van Berlo & Twisk 2017).

Ook het bevorderen en ondersteunen van beleid op allerlei niveaus is

noodzakelijk, van de sportclub en zorginstellingen tot de overheid. Het

is belangrijk dat het beleid van de overheid structureel is en met een

langetermijnvisie.

Het ontwikkelen, verzamelen en uitwisselen van kennis over de pre-

ventie van seksueel geweld behoeft blijvende aandacht. Activiteiten

moeten worden gemonitord en geëvalueerd, en nieuwe ontwikkelin-

gen, inzichten en doelgroepen moeten worden gesignaleerd. Informa-

tie daarover dient te worden gedeeld met alle betrokken partijen. Meer

onderzoek is nodig om interventies op effectiviteit te kunnen beoorde-

len. Door te leren van wat er wel en niet werkt, kunnen we de preven-

tie van seksueel geweld voortdurend blijven verbeteren.

Seksueel geweld kost de samenleving minstens een miljard per jaar

(zie Speetjens e.a. 2016 en de factsheet van het Centrum Seksueel

Geweld3). Dat is veel meer dan wat preventiemaatregelen vragen aan

budget. Een investering in preventie bespaart de samenleving uitein-

delijk, naast veel leed, ook veel geld.

In het pleidooi van #TotHier is ten slotte ook gevraagd om coördinatie

door één ministerie, omdat anders de aanpak van seksueel geweld ver-

snippert. Dat laatste was in Nederland lange tijd het geval.

The Voice of Holland en het nationaal actieplan

In januari 2022 maakte het programma BOOS een uitzending over

misstanden bij The Voice. BOOS heeft via YouTube een groot aantal

vooral jongere kijkers. In de uitzending werd een aantal machtige

medewerkers aan het programma, onder wie een regisseur en juryle-

den, beschuldigd van vergaand seksueel grensoverschrijdend gedrag

jegens – jonge – deelnemers. De BOOS-uitzending is meer dan 10 mil-

joen keer bekeken, en was wekenlang het gesprek van de dag in de

media. Discussies gingen over de prevalentie, de ernst van seksueel

geweld, victim blaming en de noodzaak van cultuurverandering.

Kort na de uitzending kondigde het kabinet aan dat er een nationaal

actieplan komt, gericht op een langjarige inzet en duurzame verande-

ring. De ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en

3 Zie www.centrumseksueelgeweld.nl/professionals.
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Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zijn verantwoordelijk voor

dit plan. Het doel van het actieplan is de fundamentele cultuurveran-

dering die nodig is om een einde te maken aan seksueel grensover-

schrijdend gedrag en geweld te helpen vormgeven, versnellen en ver-

duurzamen. Mariëtte Hamer is voor drie jaar aangesteld als regerings-

commissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.

De commissaris heeft een onafhankelijke positie en eigenstandig

mandaat. Zo adviseert zij gevraagd én ongevraagd het kabinet bij de

totstandkoming en uitvoering van de integrale en gecoördineerde aan-

pak.

Eind juni 2022 hebben de twee ministeries de inhoudelijke contouren

van het nationaal actieplan openbaar gemaakt. Deze inhoudelijke

contouren omvatten voor een belangrijk deel de veranderingen die

noodzakelijk zijn, zoals het komen tot maatschappelijke normen ten

aanzien van genderstereotypering en machtsongelijkheid, en de

samenleving beter toerusten met kennis over gezonde relaties, con-

sent, wensen, grenzen en seksuele weerbaarheid. Daarbij is specifieke

aandacht voor de opgroeiende generatie, hun ouders en/of begelei-

ders en de professionals die met hen werken. Het belang van seksuele

vorming is benadrukt. Daarnaast worden scherpe formele normen in

wet- en regelgeving genoemd, het ondersteunen van beleid, het acti-

veren van omstanders, het verbeteren van toegankelijkheid en vind-

baarheid van meldpunten en hulpdiensten voor slachtoffers en ple-

gers, en het verbeteren van de inzet van en doorgeleiding naar ade-

quate en effectieve hulp.

In een brief aan het parlement heeft Mariëtte Hamer positief gerea-

geerd op de ambities van het kabinet (persbericht van 27 juni 2022).

Ze is verheugd dat in de contouren van het nationaal actieplan een

cultuurverandering centraal wordt gesteld. Hamer ziet ook een

belangrijke rol voor seksuele en relationele vorming in het onderwijs

en andere vormen van preventie, onder meer in de cultuur en de

media. Om meer inzicht te krijgen in fundamentele oorzaken van sek-

sueel grensoverschrijdend gedrag wil Hamer stimuleren dat er onder-

zoek wordt gedaan naar risicofactoren en naar de onderliggende

machtsmechanismen en motieven.
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Conclusie

Rebecca Solnit schreef in Recollections of my non-existence dat de ver-

andering door #MeToo niet zozeer het begin was van een beweging,

maar ‘a culmination of the long, slow business of making feminist per-

spectives more widespread (…)’ (Solnit 2020, p. 225). Verhalen over

seksueel geweld waren lange tijd geïsoleerde incidenten, en werden

niet gezien als emblematisch voor een groot maatschappelijk pro-

bleem (Solnit noemt het een epidemie). Maar alle geïsoleerde verhalen

en het groeiend aantal stemmen die niet langer wilden zwijgen, leid-

den uiteindelijk wel tot een doorbraak.

Ook in Nederland kan niemand er meer omheen dat er een groot pro-

bleem is. Het is jammer dat er uiteindelijk een actuele zaak met slacht-

offers voor nodig was om de laatste zet te geven voor een structurele

aanpak. Anderzijds is het hoopvol dat seksueel geweld nu hoog op de

agenda staat en dat het belang van preventie wordt onderkend. Het

contourenplan laat zien dat belangrijke veranderingen in gang gezet

worden. Het definitieve plan wordt binnen enkele maanden bekend-

gemaakt. Het is te hopen dat dit definitieve plan duurzaam genoeg is

om de preventie van seksuele grensoverschrijding voor lange tijd veilig

te stellen.
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Uit de praktijk: de schaduwkanten
van de #MeToo-beweging

Marjan Olfers en Anton van Wijk *

De maatschappelijke aandacht voor seksueel grensoverschrijdend

gedrag heeft een enorme boost gekregen door de #MeToo-beweging.

De #MeToo-beweging heeft in Nederland geleid tot veel geruchtma-

kende zaken, zoals naar aanleiding van de BOOS-uitzending van Tim

Hofman over The Voice of Holland. De overheid is eveneens in bewe-

ging gezet, onder meer door de instelling van een regerings-

commissaris.1 In onze onderzoekspraktijk doen wij onderzoek naar

personen die beschuldigd worden van ongewenst gedrag. Dit doen wij

over het algemeen in opdracht van organisaties waar meldingen zijn

binnengekomen. Wij werken daarnaast ook in opdracht van een of

meer beschuldigden. Daarnaast voeren wij – wetenschappelijke –

onderzoeken uit naar aard en omvang van ongewenst gedrag en doen

wij onder meer cultuur- en integriteitsonderzoeken.

Onder #MeToo verstaan we in dit artikel de verschillende vormen van

seksueel grensoverschrijdend gedrag als overkoepelend begrip. Hier-

onder vallen alle vormen van seksueel ongewenst gedrag, variërend

van seksistische opmerkingen maken en het ongevraagd sturen van

seksueel getinte afbeeldingen tot verkrachting. Vóór de #MeToo-

beweging was er uiteraard ook aandacht voor slachtoffers van seksueel

grensoverschrijdend gedrag, maar die verbleekt bij wat de #MeToo-

* Prof. mr. M. Olfers is hoogleraar Sport en recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en is
daarnaast gespecialiseerd in governancevraagstukken en integriteit. Zij is tevens
mededirecteur en eigenaar van Verinorm, een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied
van integriteit en sociale veiligheid. Verinorm is gespecialiseerd in incidentenonderzoek,
cultuur- en integriteitsonderzoek en opleiding en training. Dr. mr. A. van Wijk is
psycholoog, jurist/criminoloog en mededirecteur en eigenaar van Verinorm. Hij heeft
ruime toegepast-wetenschappelijkonderzoekservaring opgebouwd. In de afgelopen
twintig jaar als onderzoeker en directeur van Bureau Beke heeft hij veelvuldig over
criminaliteitsonderwerpen gepubliceerd. In 2005 is hij gepromoveerd op Juvenile sex
offenders and non-sex offenders. A comparative study. Hij is opgeleid tot particulier
onderzoeker.

1 Kamerbrief over integrale aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel
geweld van 8 februari 2022. Zie ook BNR Nieuwsradio, ‘D66-top maakt excuses voor
MeToo-affaire: geen veilige werkomgeving geboden’; Nederlandse Arbeidsinspectie, ‘Sek-
suele intimidatie’ (nlarbeidsinspectie.nl).
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beweging heeft bewerkstelligd. De slachtoffers hebben nu massaal een

stem gekregen en voelen zich niet meer alleen staan. De stilte is ver-

broken. De beweging heeft laten zien hoe endemisch het verschijnsel

seksueel grensoverschrijdend gedrag is.

De impact van de #MeToo-beweging lijkt overwegend positief. Het

bewustzijn en de kennis van seksueel grensoverschrijdend gedrag lij-

ken te zijn toegenomen. Mede door de #MeToo-beweging is het aantal

meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag aanzienlijk

gestegen.2 De beweging gaf – vooral – vrouwen een stem. Hoe belang-

rijk de aandacht ook is voor seksueel grensoverschrijdend gedrag – in

welke context dan ook –, (de impact van) de #MeToo-beweging kent

ook schaduwkanten. Uit een survey onder Amerikanen blijkt bijvoor-

beeld dat mannen het binnen de werksfeer ingewikkelder zijn gaan

vinden om om te gaan met vrouwen. Zij zien als nadeel van de bewe-

ging dat ‘due process’ in het geding is, ofwel dat de #MeToo-beweging

te weinig aandacht schenkt aan een goed proces, waarbij de beschul-

digde onschuldig is tot het tegendeel is bewezen (Brown e.a. 2022).

Wat zijn de schaduwkanten van #MeToo?

Vanwege de vertrouwelijkheid hebben wij de zaken die wij in onze

onderzoekspraktijk zijn tegengekomen en die wij in dit artikel behan-

delen, geanonimiseerd en aangepast om eventuele herkenbaarheid en

herleidbaarheid te voorkomen. Het gaat om meerdere, vergelijkbare

zaken die we in elkaar hebben geschoven. Ook verwijzen wij naar

openbare informatie over zaken van seksueel grensoverschrijdend

gedrag. Daarnaast en ter ondersteuning verwijzen wij naar relevante

rechtspraak. Het gaat in dit artikel achtereenvolgens om de hiernavol-

gende schaduwzijden, ofwel meer negatieve kanten, die wij in onze

praktijk bij onderzoek naar zaken rond seksueel grensoverschrijdend

gedrag tegenkwamen: (a) onduidelijkheid over de (grenzen van een)

normovertreding, (b) onjuiste beschuldigingen (al dan niet opzette-

lijk), (c) anonieme meldingen en verklaringen van horen zeggen, en

(d) ‘guilty by association’ of ‘trial by media’.

2 Slachtofferhulp zag een toename van 20% in het aantal hulpvragen:
www.slachtofferhulp.nl/nieuws/2017/meer-hulpvragen-door-metoo/, geraadpleegd op
2 september 2022.
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#MeToo ‘blurs the lines’

Een van de onderzoeksvragen die in de regel wordt gesteld in ons

werk, is of – na een analyse van de feiten en omstandigheden – sprake

is van een normovertreding. Soms is het volstrekt helder dat het ver-

toonde gedrag niet is toegestaan. In juridische zin zijn overtredingen

van het Wetboek van Strafrecht sowieso verboden. Daarnaast geldt dat

ook het civiele recht geschreven normen kent. Zo kent het arbeids-

overeenkomstenrecht definities van intimidatie en seksuele intimida-

tie, zie artikel 7:646 lid 7 en 8 van het Burgerlijk Wetboek (BW).3 Een

werkgever dient als zich #MeToo-achtige situaties voordoen, op te tre-

den en ontslag kan het gevolg zijn indien uit onafhankelijk onderzoek

blijkt dat de verweten gedragingen vaststaan.4 Het in artikel 6:646 lid 6

BW neergelegde verbod van direct onderscheid houdt mede in een

verbod op intimidatie en een verbod op seksuele intimidatie. Onder

direct onderscheid wordt begrepen de situatie wanneer een persoon

op grond van geslacht op een andere wijze wordt behandeld dan een

ander in een vergelijkbare situatie wordt, is of zou worden behandeld.

Onder seksuele intimidatie als bedoeld in lid 6 wordt dan verstaan:

enige vorm van verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele

connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de per-

soon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vij-

andige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt

gecreëerd. Een uitspraak die uit de mond van de beklaagde klinkt, is

dat maar sprake was van een ‘grapje’.5 Een grapje dat de vrouw in

kwestie niet kwalificeert als grappig, maar als seksuele intimidatie. In

juridische zin gaat het volgens de Hoge Raad om een geobjectiveerd

begrip.6 Dit betekent dat hoe het gedrag is ervaren niet van doorslag-

gevend belang is. Het College voor de Rechten van de Mens (CRM)

heeft geoordeeld dat bij seksuele intimidatie het gedrag tot doel of tot

gevolg moet hebben gehad dat de waardigheid van de vrouw wordt

aangetast.7

3 Onder intimidatie als bedoeld in lid 6 wordt verstaan: gedrag dat met het geslacht van een
persoon verband houdt en dat tot doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon
wordt aangetast en dat een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwet-
sende omgeving wordt gecreëerd.

4 Rb. Amsterdam 7 september 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:5253.
5 GiEA Aruba 7 juli 2015, ECLI:NL:OGEAA:2015:171.
6 HR 10 juli 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI4209, JAR 2009/202.
7 CRM 2013-99.
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In onze onderzoeken sluiten wij aan bij het juridische normenkader.

Lastiger wordt het bij het toetsen aan – andere – gedragsregels en nor-

men van fatsoen. Dat in de regels van veel organisaties staat dat een

relatie tussen twee werknemers moet worden gemeld, lijkt bijvoor-

beeld helder. Totdat de vraag wordt gesteld op welk moment dan pre-

cies sprake is van een relatie. Aan een relatie gaat niet zelden een hei-

melijke periode vooraf. Wanneer moet dan precies worden gemeld?

Een veelgehoord commentaar is dat door #MeToo de grenzen ondui-

delijk zijn geworden, ofwel #MeToo ‘blurs the lines’ (Brown e.a. 2022).

In breder perspectief – dat het niveau van een enkele zaak overstijgt –

gaat het er ook om dat iedere setting anders is. Ieder land, iedere

(afdeling van een) organisatie of club kent een eigen cultuur, waarbij

de cultuur een optelsom is van kennis, ervaringen, overtuigingen,

waarden, normen, houdingen, betekenissen, hiërarchieën, religie,

noties van tijd, rollen, relaties enzovoort. Het gaat dus altijd om ken-

merkende aspecten die samenhangen met een bepaalde groep men-

sen, die door sociaal leren worden overgedragen (Samovar & Porter

1994). Een cultuur is geen statisch gegeven, maar veranderlijk naar

plaats en tijd. Uit wetenschappelijk onderzoek naar grensoverschrij-

dend gedrag in de gymsport blijkt niet alleen dat iedere context anders

is, maar ook dat ongewenst gedrag systemisch van aard kan zijn of

worden doordat een cultuur van grensoverschrijdendheid als normaal

kan worden ervaren (Olfers & Van Wijk 2021). Het ging in de gymsport

bijvoorbeeld om een cultuur in de topsport (damesturnen) waarbij

een zware (prestatie)druk en urenlang trainen vanaf zeer jonge leeftijd

gecombineerd werden met het aanzetten tot gewichtsverlies, het

doortrainen met blessures in situaties van continue beoordeling en de

angst om fouten te maken, waardoor een groot aantal topturnsters

ernstig psychisch en fysiek lijden heeft ervaren.

Het televisieprogramma The Voice of Holland kende een hoog aan-

raak- en knuffelkarakter. Wanneer een leraar een kind op de middel-

bare school bij iedere prestatie zou aanraken en knuffelen, zou dit al

snel worden gezien als ongepast en normoverschrijdend. Het aanra-

ken wordt in sommige situaties dus eerder als ‘normaal’ ervaren dan

in andere situaties. In een andere setting kan het gedrag onfatsoenlijk

of zelfs normoverschrijdend worden gevonden, omdat de aanraking

niet passend is en/of niet noodzakelijk of geschikt voor en/of evenre-

dig met het doel is. Dat deze grenzen vaag kunnen zijn, erkent ook de

Hoge Raad in een zaak rond een docent bewegingsleer. De Hoge Raad
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kijkt binnen het arbeidsrecht naar de werkcontext en de werkwijze:

‘[De docent] wilde zijn leerlingen met zijn manier van lesgeven (aan

den lijve) laten ervaren welke grenzen zij in het vak van acteur tegen-

komen, welke grenzen zij moeten verleggen of juist moeten stellen

(ook [de oud-directeur] verklaart hierover).’ Er bestaat dus bij derge-

lijke lessen bewegingsleer een zekere spanning tussen wat wel en niet

kan. ‘Die grens werd dus in feite steeds opgezocht en overschrijding

daarvan ligt dan op de loer.’8

Het is uiteindelijk aan de rechter om te bepalen of sprake is van een

normovertreding. Zo blijkt bijvoorbeeld dat het innig zoenen van een

niet-collega – die geen deel uitmaakte van de groep collega’s – op een

terras tijdens een skiweekend geen onheus gedrag tussen collega’s

betreft en in de ogen van de rechter niet van een zo ernstig verwijt blijk

geeft, dat de werknemer niet meer toegelaten zou mogen worden op

het werk. Aan de andere kant blijkt bijvoorbeeld dat naakt zonnen op

het schip als kapitein, die zich door matrozen liet masseren, door de

rechter gezien werd als ongewenst gedrag. ‘Dergelijk gedrag tast niet

alleen het gezag aan als kapitein, de hoogste rang aan boord van het

schip maar dat gedrag past bovendien niet in het huidige tijdsgewricht

mede gezien de #Metoo discussie’, aldus de kantonrechter.9

Niet alleen is het lastig om te beoordelen wat wel en niet is toegestaan,

het lijkt er vanuit onze praktijk ook op dat het normenkader steeds

verder oprekt, bijvoorbeeld door gedragingen binnen de privésfeer die

tot gevolgen leiden in de zakelijke sfeer. Dit blijkt ook uit een van de

zaken die de media bereikten. Denk aan de zaak rond voormalig

Kamerlid van de PvdA Gijs van Dijk, die door een ander bureau dan

het onze is onderzocht. Delen van het onderzoeksdossier zijn echter

door een journalist ter beoordeling aan ons bureau voorgelegd.10 Vol-

gens verschillende vrouwen – ook vrouwen die geen deel uitmaakten

van de PvdA – maakte hij misbruik van zijn machtspositie, omdat hij

naast elkaar bestaande geheime intieme relaties onderhield, de vrou-

wen tegen elkaar opzette en hun carrières verwoestte, aldus in het kort

8 HR 24 juni 2022, ECLI:NL:HR:2022:950.
9 Rb. Amsterdam 7 september 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:5253.
10 Zie www.pvda.nl/wp-content/uploads/2022/06/Samenvattende-bevindingen-Bezemer-

Schubad.pdf, bezocht in september 2022; https://anchor.fm/wat-ik-nog-wilde-zeggen/
episodes/2-Privkwestie-of-machtsmisbruik--Gast-Tinkebell-e1e8mh1, bezocht in septem-
ber 2022.
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het relaas van een van de melders.11 Het betreft geen strafbaar ver-

grijp, het betreft wel gedrag waardoor ‘meldsters zich grensoverschrij-

dend en/of ongewenst voelen behandeld: zij zijn belogen en bedro-

gen, hen is pijn en verdriet gedaan, één van hen is in ernstige

(beroepsmatige) gewetensnood gebracht en de politieke ambities van

een ander zijn gefrustreerd’. Het betrokken onderzoeksbureau gaat

ervan uit dat sprake is van overschrijding van de PvdA-gedragsregels,

die onder meer bepalen dat ‘privérelaties het professioneel functione-

ren niet beïnvloeden of kunnen beïnvloeden’. Er kwamen veel reacties

los op de berichtgeving. Geert Dales schreef over de aantijgingen en

het onderzoek: ‘Ik heb er weinig twijfel over dat Van Dijk erin geluisd

is door een ongezonde kongsi van sisters die meedeinen op de wereld-

wijde #MeToo golven.’12 Volgens de vrouwen is sprake van een syste-

misch karakter van ‘overschrijdendheid’. De belangrijkste conclusie is

dat gedrag dat zich – voornamelijk – binnen de privésfeer afspeelde en

waarbij sprake was van gelijkwaardige relaties, gevolgen heeft gekre-

gen binnen de zakelijke sfeer. De vraag is daarnaast of het onderzoek

naar Gijs van Dijk een voldoende ‘helend’ effect heeft gehad op de

melders. Een melder beoordeelt de situatie waarin zij terecht is geko-

men als ‘victim blaming’.13 De zaak is steeds groter geworden – (ook)

in de media. In de loopgraven ontstaat in de regel geen heling.

Onduidelijke grenzen kunnen tot gevolg hebben dat een zekere ver-

kramptheid in de onderlinge verhoudingen ontstaat. Zo geeft een pro-

fessional (een respondent in een van onze onderzoeken) binnen de

kunstsector (performing arts) aan:

‘Als je terugkijkt naar de jaren 80 en 90 [van de vorige eeuw], ging kunst

steeds over grenzen verleggen. Het is een verschrikkelijke toekomst als we

alleen maar kunst kunnen maken binnen de lijntjes. Iedereen is momenteel

verkrampt en bang. Als kunst niet uit je tenen komt dan is het alsof je liegt.

Dan is de beleving van kunst een moeizame onoprechte ervaring.’

11 Zie https://anchor.fm/wat-ik-nog-wilde-zeggen/episodes/2-Privkwestie-of-
machtsmisbruik--Gast-Tinkebell-e1e8mh1, bezocht in september 2022.

12 Zie https://tpo.nl/2022/06/03/geert-dales-gijs-van-dijk-pvda-moet-johnny-depp-
achterna/, bezocht in september 2022.

13 Zie https://anchor.fm/wat-ik-nog-wilde-zeggen/episodes/2-Privkwestie-of-
machtsmisbruik--Gast-Tinkebell-e1e8mh1, bezocht in september 2022.
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De verkramptheid uit zich in onze praktijk ook in de angst om fouten

te maken. Wij zien dat zaken waarbij het gaat om ogenschijnlijk klei-

nere vergrijpen, steeds verder kunnen uitdijen tot bijna onbeheers-

bare proporties. De sterke neiging tot normering en verjuridisering

lijkt steeds minder ruimte te bieden voor het maken van fouten. In het

grijze gebied zou idealiter de interactie tussen mensen moeten leiden

tot het op een gezonde manier aftasten van grenzen. Dat mag ook wel

eens fout gaan. Fouten zijn menselijk en na excuses moet er weer

ruimte zijn om verder te kunnen.

Onjuiste beschuldigingen

Naast gedragingen die niet zo eenvoudig zijn te vatten in een normen-

kader, komen ook onjuiste beschuldigingen – al dan niet opzettelijk –

voor. Een bewust onjuiste aangifte van een zedenmisdrijf in het straf-

recht komt relatief weinig voor (De Zutter 2018; Nierop & Van den

Eshof 2008; Van Wijk & Nieuwenhuis 2011). In deze paragraaf gaat het

om onjuiste beschuldigingen (al dan niet opzettelijk) binnen het

civiele recht. Over de aard en omvang van onjuiste beschuldigingen in

het civiele domein is weinig bekend. Dit onderwerp was en is zeker in

tijden van #MeToo en het centraal stellen van het vermeende slachtof-

fer niet eenvoudig om te benoemen. De beklaagde, vaak, maar niet

altijd de man, kan zich in een dergelijke situatie niet of nauwelijks

tegen de aantijgingen verweren. Er ontstaat bij de beklaagde een

zekere weerloosheid, vergelijkbaar met de weerloosheid die voorkomt

bij een valse aangifte in het strafrecht (Vervaart 1997). Het is immers

ingewikkeld, zo niet veelal onmogelijk om te bewijzen dat het delict

niet is begaan. In onze praktijk zien wij dat onjuiste beschuldigingen

soms worden gedaan omdat door de tijd de melder de gebeurte-

nis(sen) anders is gaan beleven en/of de melder in psychische proble-

men is geraakt en/of een door beiden gewenst seksueel getint contact

wordt ontdekt door de partner van de vrouw en de vrouw – ten

onrechte – aangeeft dat het contact ongewenst was. Ook komt het

handelen uit wrok of wraak voor (Van Tongeren & Timmerman 2022).

De onderstaande onderzoeken zijn niet door de rechter getoetst.

In een zaak vond seksueel getint appverkeer plaats tussen een leiding-

gevende en een ondergeschikte. Over en weer werden seksuele toe-

spelingen geuit en seksueel expliciet beeldmateriaal uitgewisseld.

Nadat de partner van de vrouw een seksueel getinte foto van de lei-
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dinggevende op haar telefoon had gevonden, verklaarde de vrouw

tegen haar partner dat zij deze foto tegen haar wil had ontvangen. Ver-

volgens doet zij – mogelijk onder druk van de partner – melding van

deze zaak bij de werkgever. De leidinggevende in voornoemde zaak

werd uiteindelijk berispt vanwege een ongepaste relatie met een

ondergeschikte.

In een andere zaak trachtte een vrouw een man uit positie te krijgen

door aantijgingen op het vlak van seksuele intimidatie, zodat de man

in kwestie zou worden vervangen. Er waren aanwijzingen dat zij zelf

zijn positie in wilde nemen. Wij zagen in dit geval dat zaken extra wer-

den aangedikt. Zo schreef de vrouw een brief waarin zij de betreffende

man betichtte van seksueel grensoverschrijdend gedrag en machts-

misbruik. De brief bevatte een optelsom van punten die op zichzelf

beschouwd en in samenhang binnen het normenkader niet als seksu-

ele intimidatie en/of grensoverschrijdend gedrag te kwalificeren is.

Echter, door de veelheid van punten en door daaraan kwalificaties te

geven als machtsmisbruik werd wel een beeld geschetst van grens-

overschrijdendheid. Alles afpellend bleef van alle aantijgingen weinig

tot niets over. Hoewel de gedragingen niet goed passen in een collegi-

ale omgeving, betekent dit nog niet dat objectief gezien het stempel

seksueel grensoverschrijdend gedrag van toepassing is.

Het meest ingewikkeld en verdrietig zijn zaken waarbij een melder

verklaart dat sprake is (geweest) van een zedenmisdrijf. In die gevallen

gaat het om – soms jarenlang – ernstig psychisch lijden. De melder wil

– om welke reden dan ook – geen aangifte doen. Uit het onderzoek

komen vervolgens geen gegevens naar voren die voldoende steun bie-

den aan de verklaring. Het behoeft geen betoog dat een dergelijke uit-

komst het lijden bij melder kan verergeren. Er zou binnen de #MeToo-

discussie meer ruimte moeten zijn voor die gevallen dat de melder

kampt met psychische problematiek en vanuit die problematiek de

zaken anders voorstelt dan de feiten aangeven. Het is onbekend hoe

vaak dit voorkomt, maar de gevolgen voor de beklaagde of andere

betrokkenen kunnen groot zijn. Sommige melders gaan zo op in de

zaak dat het lijkt alsof het slachtofferschap deel is gaan uitmaken van

hun zijn, dat geen ruimte meer bestaat voor zelfreflectie of het zich

kunnen verplaatsen in de ander. Dit kan horen bij een bepaald ziekte-

beeld, maar kan ook het gevolg zijn van – bijvoorbeeld – in het verle-

den ervaren misbruik. Dit kunnen ook voor onderzoekers ingewik-

kelde zaken zijn. Niet alleen wordt soms getracht het onderzoek te
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manipuleren, bijvoorbeeld door een niet-aflatende stroom aan

– selectieve – informatie, van suggesties, tips tot dreigementen. Ook

kan op stalking gelijkend gedrag richting de organisatie en soms ook

de onderzoekers ontstaan. Onderzoek doen vergt niet alleen sociaal-

maatschappelijke kennis en kennis van de juridisch-normatieve con-

text, maar zeker ook kennis van de psychologie. We vinden het de ver-

antwoordelijkheid van ons als onderzoekers om deze melders te wij-

zen op verdere hulpverlening.

Anonieme meldingen en verklaringen van horen zeggen

In alle bovengenoemde zaken was bekend wie de meldingen had

gedaan. Uit de praktijk blijkt dat anonieme meldingen ook voorko-

men. Aantijgingen zijn op social media immers snel geschreven en

kunnen veel schade toebrengen aan een persoon. Eenieder die in con-

nectie staat met de beschuldigde dreigt te worden meegesleept. Ook

zien wij in de praktijk dat anonieme meldingen via – een niet naar een

persoon traceerbare – e-mail naar (ex-)werkgevers gestuurd worden.

Met anonieme meldingen moet zeer behoedzaam worden omge-

sprongen. Anoniem melden kan onder omstandigheden gelegitimeerd

zijn, bijvoorbeeld omdat er vrees bestaat voor repercussies. Daarvoor

dienen dan wel aanwijzingen te bestaan. Uitgangspunt is en blijft dat

de beklaagde altijd het recht heeft om zich te kunnen verdedigen.

Daarvoor is het noodzakelijk dat de klacht(en) wordt (worden) gedeeld

met de beklaagde. Voor de beklaagde moet duidelijk zijn waarover de

klachten gaan. De beklaagde moet in de gelegenheid worden gesteld

om zijn of haar kant van het verhaal te kunnen doen (hoor/weder-

hoor).14 Van belang is steeds dat gekeken wordt naar de mogelijke

motieven van de melder om anoniem te blijven, en dat goed wordt

onderbouwd waarom de anonieme melding al dan niet in behande-

ling wordt genomen. Belangrijk is ook of de anonieme melder ver-

klaart uit eigen waarneming of dat de verklaring gebaseerd is op van

horen zeggen. Onderzoek doen is een vak en vereist altijd een vol-

doende mate van onafhankelijkheid en bovenal een grote zorgvuldig-

heid.

14 Hof Amsterdam 12 januari 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:27. Zie over anonieme meldingen
ook Rb. Amsterdam 25 april 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:2702.
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‘Guilty by association’ en ‘trial by media’15

Wanneer – vaak anonieme – melders geen voet aan de grond krijgen

bij de organisatie, of hun gelijk niet krijgen in een onderzoek, wordt

niet zelden gedreigd met de pers, of verschijnen daadwerkelijk verha-

len in de media. De media als ‘public watchdog’ hebben, zo stelt de

rechter, ‘een zwaarwegend belang om zich, in het huidige maatschap-

pelijke debat over misstanden als bijvoorbeeld seksuele intimidatie en

machtsmisbruik, kritisch, informerend, opiniërend en waarschuwend

uit te laten’.16 Het is niet alleen van belang dat fatsoenlijk wordt omge-

gaan met (soms ernstig getraumatiseerde) slachtoffers, ook mogen de

rechten van de beschuldigde niet uit beeld raken. Die wordt in som-

mige gevallen vlak voor publicatie gebeld over zeer ernstige feiten en

krijgt vervolgens een korte tijd om te antwoorden. Soms worden ont-

lastende verklaringen of zaken (bewust?) weggelaten. Aan de andere

kant staan dus – soms getraumatiseerde – slachtoffers die de nodige

(na)zorg moeten krijgen en de impact van de mediaberichtgeving (en

de daaropvolgende reacties) mogelijk lastig kunnen overzien. En dan

hebben we het nog niet over de impact van een publicatie op een

mogelijke strafzaak. Zeker in het licht van ‘de maatschappelijke explo-

siviteit van het huidige MeToo-debat’ dient aan bovengenoemde pun-

ten aandacht te worden besteed.17

Samenvattende conclusie

#MeToo heeft geleid en zal leiden tot een herijking van normen en

waarden binnen iedere organisatie en maatschappijbreed. Dit is een

goede ontwikkeling. Eindelijk durven vooral vrouwen zich uit te spre-

ken, worden zij geloofd en voelen zij zich gesteund. Maar #MeToo

kent ook schaduwkanten. De onderzoekspraktijk maakt duidelijk dat

onder het schijnbaar duidelijke begrip van (seksueel) grensoverschrij-

dend gedrag een variëteit aan (veronderstelde) gedragingen en gevol-

gen schuilgaat die niet gemakkelijk binnen gangbare juridisch-norma-

tieve kaders zijn te plaatsen. Juridische bepalingen en de jurispruden-

tie geven enig houvast bij het bepalen of sprake is van grensoverschrij-

15 Zie ook de bijdrage van Chantal van den Berg en Marleen Gorissen in dit themanummer.
16 Rb. Amsterdam 29 april 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:2344.
17 Rb. Amsterdam 29 april 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:2344.
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dend gedrag in juridische zin. De subjectieve beleving dient daarbij

ondergeschikt te zijn aan de objectieve vaststelling van een normover-

schrijding. Door de #MeToo-beweging is een discussie op gang geko-

men over wat wel en wat niet is toegestaan, en daardoor is mogelijk

ook een zekere verkramptheid ontstaan, die in bepaalde sectoren ster-

ker tot uitdrukking lijkt te komen. Het risico bestaat dat incidenten

worden opgeblazen tot onbeheersbare proporties en er geen ruimte

meer bestaat om fouten te maken – als het gaat om de kleinere over-

tredingen van normen van fatsoen, zoals een ongepaste opmerking.

De vraag is steeds of iemand die een onprettig gevoel krijgt van een

ander, dit kan/mag benoemen, zich eraan kan/mag onttrekken en

daarvan geen nadelige gevolgen ondervindt, dus bijvoorbeeld niet uit-

gesloten wordt door de groep. Wat voor de #MeToo-periode als relatief

‘normaal’ binnen de groep werd beschouwd, wordt nu ter discussie

gesteld. Dit heeft alles te maken met reflectie op de eigen groep. Er

komen nieuwe normenkaders. Het wordt bijvoorbeeld steeds gang-

baarder om toestemming te vragen om iemand aan te raken. Grens-

overschrijdend gedrag zal echter altijd bestaan.

Indien een onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag

wordt ingesteld, is het van belang om zicht te houden op het normen-

kader en dit kader zo veel mogelijk te objectiveren als geldend binnen

de groep. Er moet hierbij een helder onderscheid worden gemaakt tus-

sen belevingen, meningen, feiten en kwalificaties. De belangen van de

beschuldigde kunnen in de verdrukking raken, bijvoorbeeld door

onduidelijke normen en het veronachtzamen van een zorgvuldig

onderzoeksproces. Ook zij hebben recht op zorgvuldig onderzoek en

een transparant proces, met duidelijk geformuleerde onderzoeksvra-

gen die het onderzoek dragen, voldoende ruimte voor hoor en weder-

hoor en zo min mogelijk bias. Voor de slachtoffers moet worden

gewaakt voor dubbel slachtofferschap en ‘victim blaming’. Kennis

over (de gevolgen van) seksueel geweld is daarbij van belang. Hoewel

#MeToo veel goeds heeft gebracht en brengt, is het nu tijd om ook

schaduwkanten heel voorzichtig te benoemen.

doi: 10.5553/JV/016758502022008004003
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Wat betekent #MeToo voor de
behandeling en positie van
plegers van seksueel
grensoverschrijdend gedrag?

Eveline Schippers, Larissa Hoogsteder en Nienke Sweers *

In dit artikel staan wij eerst kort stil bij de gevolgen van #MeToo voor

slachtoffers en gaan vervolgens dieper in op de betekenis van #MeToo

voor de begrenzing en eventuele behandeling van personen die seksu-

eel grensoverschrijdend gedrag vertonen, waaronder zedendelicten.

Door in te gaan op deze vragen wordt er ook aandacht besteed aan de

vraag of de hashtag en het publieke debat voldoende bijdragen aan

een samenleving met minder seksueel grensoverschrijdend gedrag.

#MeToo doet recht aan slachtoffers

#MeToo heeft positieve gevolgen, zo is er meer aandacht voor (poten-

tiële) slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Mensen

zijn sinds #MeToo sneller geneigd om naar buiten te treden bij het

ervaren van seksueel wangedrag (Brown & Battle 2020). Waar seksueel

grensoverschrijdend gedrag voorheen vaker buiten de openheid

plaatsvond en sneller werd toegedekt omwille van de reputatie of posi-

tie van de dader, wordt het nu vaker benoemd en hierdoor mogelijk

ook begrensd. Het bespreken van grensoverschrijdend gedrag via de

sociale media lijkt daarnaast een aanzuigende werking te hebben.

Recentelijk is te zien dat 2.900 mensen in de eerste drie maanden van

* E.E. Schippers MSc werkt als projectmanager behandelzaken bij de Waag en als
onderzoeker bij de Van der Hoevenkliniek, beide onderdeel van de Forensische
Zorgspecialisten. Ook is zij PhD-kandidaat bij de Universiteit Maastricht, aan de faculteit
Psychology & Neuroscience, sectie Forensic Psychology. Prof. dr. L.M. Hoogsteder is
directeur behandelzaken bij de Waag, onderdeel van de Forensische Zorgspecialisten.
Ook is zij bijzonder hoogleraar forensische orthopedagogische diagnostiek en
behandeling bij de Universiteit van Amsterdam. N. Sweers MSc werkt als projectmanager
behandelzaken bij de Waag en inmiddels zeventien jaar bij de Forensische
Zorgspecialisten.
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2021 naar de politie stapten om aangifte te doen. Na de uitzending van

BOOS in januari 20221 waren dit er 4.000.

#MeToo leidt tot meer aandacht voor daders, maar nog onvoldoende

Sinds het begin van de #MeToo-beweging in 2017 zijn er meer seksu-

ele misdrijven gemeld. Dit betekent echter niet dat een melding leidt

tot vervolging van de mogelijke dader. Capaciteitsgebrek bij de zeden-

politie om aangiften af te handelen speelt hierbij een rol.2 Daarnaast

kunnen zaken inhoudelijk ingewikkeld zijn doordat er onvoldoende

bewijs is. Slechts 37% van de door de politie onderzochte meldingen

van verkrachting heeft geleid tot een aangifte en van deze aangiften

werd vervolgens 58% geseponeerd.3 Met andere woorden: een toe-

name aan meldingen door onder andere #MeToo heeft er nog niet toe

geleid dat het merendeel van de seksueel grensoverschrijdende inci-

denten bekend is. In 2019 werd geschat dat slechts 30% van deze inci-

denten werd gemeld bij de politie. In 2021 ging het in Nederland om

2.670 meldingen (voorlopige cijfers).4

Heeft #MeToo een opvoedkundige werking?

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag vallen vele soorten gedra-

gingen, die niet allemaal strafbaar zijn. Bij niet-strafbaar gedrag kun je

denken aan seksueel getinte opmerkingen of een tik op de bil. Als sek-

sueel grensoverschrijdend gedrag wel strafbaar is, wordt dit een

zedendelict genoemd, het gaat dan om seksueel geweld, seksueel mis-

bruik of incest (Ministerie van Justitie en Veiligheid 2020). Met name

bij het niet-strafbare gedrag kan het voor personen onduidelijk zijn

dat het gaat om seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zoals al eerder

is beschreven, wordt hier onder andere door de #MeToo-beweging

meer over gesproken, met als gevolg een mogelijke opvoedkundige

werking. Het debat draagt immers bij aan psycho-educatie over seksu-

1 Zie www.ad.nl/binnenland/grote-toename-aan-nieuwe-zedenzaken-na-voice-
schandaal~afb48171/.

2 Zie www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/metoo-leidt-tot-meer-aangiftes-van-seksueel-
geweld-politie-kan-het-werk-niet-aan~baa56af5/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.
google.com/%2F.

3 Zie www.ad.nl/binnenland/zelden-rechtszaak-na-verkrachting~a7b27ec1/.
4 CBS, StatLine, https://opendata.cbs.nl/, geraadpleegd op 26 oktober 2022.
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aliteit en het vragen naar en accepteren van grenzen. ‘Om bij mannen

daadwerkelijk een gedragsverandering teweeg te brengen, moet je ze

duidelijk maken dat er verschillende interpretaties mogelijk zijn’

(socioloog Mischa Dekker via VICE5). #MeToo kan mogelijk helpen bij

meer bewustwording van je eigen grenzen en die van de ander. Dat

deze bewustwording leidt tot daadwerkelijke gedragsverandering is

niet bewezen. Wel is het aannemelijk dat #MeToo bijdraagt aan de

maatschappelijke alertheid op het begrenzen van seksueel grensover-

schrijdend gedrag, waardoor er minder ruimte komt voor acceptatie of

het goedpraten ervan. Zo wordt er binnen bedrijven nu minder seksu-

eel grensoverschrijdend gedrag gerapporteerd en geven vrouwen aan

dat dit gedrag vaker en sneller aangepakt wordt (Johnson e.a. 2019).

Bovendien blijken meldingen van aanranding sinds #MeToo minder

vaak te worden genegeerd of afgewezen dan voorheen (Szekeres e.a.

2020). Het begrenzen en leren kennen van de grenzen van seksueel

gedrag zijn nodig om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorko-

men. Dit is een belangrijk onderdeel van de seksuele opvoeding, zo

ook voor leerstraffen en behandelingen voor mensen met seksueel

grensoverschrijdend gedrag (Hoogsteder e.a. 2022). Voor het leren

kennen van de grenzen van seksueel grensoverschrijdend gedrag kan

overigens door opvoeders, trainers en therapeuten het Vlaggensys-

teem (ontwikkeld door Sensoa en Movisie) worden gebruikt. De effec-

tiviteit van een dergelijke aanpak, die gericht is op het bewaken van

grenzen, is bewezen bij kinderen (De Lijster-van Kampen e.a. 2017).

Het Vlaggensysteem wordt nu ook ontwikkeld voor volwassenen

(Frans 2021).

#MeToo heeft vanwege het publieke debat over seksueel grensover-

schrijdend gedrag een bijdrage geleverd aan het doorvoeren van een

nieuwe wetsverandering.6 Eindelijk wordt het nu mogelijk om seksueel

grensoverschrijdend gedrag te vervolgen en strafbaar te stellen als het

tegen de wil van het volwassen slachtoffer was, maar zonder dat er

sprake was van dwang.7 Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als er

sprake is van een bevriezingsreactie. Het is echter nog te vroeg om te

5 Zie www.vice.com/nl/article/bvg34v/waar-we-het-over-hebben-als-we-praten-over-het-
grijze-gebied.

6 Zie https://open.overheid.nl/repository/ronl-de6538fc-cb22-4837-b558-3cdfbb275b4f/1/
pdf/kamerbrief-over-strafbaarstellingen-van-seks-tegen-de-wil-en-seksuele-
intimidatie.pdf.

7 Zie https://open.overheid.nl/repository/ronl-de6538fc-cb22-4837-b558-3cdfbb275b4f/1/
pdf/kamerbrief-over-strafbaarstellingen-van-seks-tegen-de-wil-en-seksuele-
intimidatie.pdf.
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kunnen beoordelen of de aanpassing in de wet leidt tot het vaker straf-

fen en strafrechtelijk vervolgen van potentiële daders.

Recidive voorkomen: het belang van risicotaxatie en het
risicogericht behandelen

Om passende behandeling te bieden aan plegers van seksueel grens-

overschrijdend gedrag is het belangrijk om te onderzoeken hoe groot

de kans op herhaling is van het gedrag (het recidiverisico) en welke

risicofactoren het gedrag in stand houden of versterken. Om het reci-

diverisico te bepalen wordt een risicotaxatie-instrument gebruikt. Als

uit de risicotaxatie blijkt dat de kans op recidive hoog is, dan dient er

intensieve behandeling gegeven te worden, maar als de kans op reci-

dive laag is, heeft de persoon geen of minder intensieve behandeling

nodig (Bonta & Andrews 2017). De prevalentie van plegers van seksu-

ele delicten met een hoog of matig recidiverisico is vooralsnog niet

met zekerheid vast te stellen door de verschillende definities van sek-

sueel geweld en onderrapportage (Smid 2014).

Voor plegers van seksuele delicten is het naast het bepalen van het

recidiverisico nodig om te analyseren welke risicofactoren een rol spe-

len bij de problematiek. Het kan hierbij gaan om algemene risicofacto-

ren, die ook gelden voor ander delinquent gedrag, en specifieke risico-

factoren. Algemene risicofactoren zijn bijvoorbeeld impulsiviteit, een

beperkte emotieregulatie of de afwezigheid van een steunend netwerk.

Een specifieke risicofactor is bijvoorbeeld de aanwezigheid van een

afwijkende seksuele interesse (Hanson e.a. 2007; Helmus e.a. 2021),

die kan leiden tot seksueel grensoverschrijdend gedrag en/of het erva-

ren van sociaal isolement (Brankley e.a. 2021). Bij een dader spelen

vaak meerdere risicofactoren een rol. Over het algemeen geldt: hoe

meer risicofactoren een rol spelen en hoe groter de invloed van deze

factoren op het probleemgedrag, des te hoger het risico op recidive is

(Bonta & Andrews 2017). De risicofactoren die als zorgelijk (kritisch)

uit de risicotaxatie komen en veranderbaar zijn, dienen zoals eerder

aangegeven te worden behandeld (Bonta & Andrews 2017). Behande-

ling van psychische problematiek heeft voor het verminderen van het

recidiverisico alleen zin als de problematiek daadwerkelijk het recidi-

verisico verhoogt en dus een risicofactor is, of als die de leerbaarheid

negatief beïnvloedt. Zo kunnen traumagerelateerde klachten ervoor
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zorgen dat een persoon eerst traumabehandeling nodig heeft, omdat

de persoon anders onvoldoende ontvankelijk is voor het deel van de

behandeling dat zich richt op het verminderen van het recidiverisico.

Voor seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt in Nederland vooral

de combinatie van de Static, Stable en Acute (SSA) gebruikt (Expertise-

centrum Forensische Psychiatrie 2019). De Static bestaat uit tien items

en inventariseert de statische risicofactoren die relateren aan seksuele

recidive, en kan daarmee een indicatie geven voor de benodigde

behandelintensiteit. De Stable bestaat uit twaalf items en inventari-

seert de dynamische risicofactoren, en wordt gebruikt voor het inven-

tariseren van aandachtsgebieden en voor het monitoren en evalueren

van de voortgang van de behandeling. De Acute bestaat uit zeven

items en wordt gebruikt om acute risicofactoren te beoordelen, en kan

helpen bij het opstellen van een veiligheidsplan en het stellen van pri-

oriteiten in de behandeling. Acute risicofactoren zijn voor het behan-

delen in een ambulante setting zeer relevant. Bij de aanwezigheid van

acute risicofactoren, bijvoorbeeld middelenmisbruik of het wegvallen

van een belangrijk steunfiguur, wordt namelijk op dat moment de

kans op terugval een stuk groter.

Een substantieel deel van de daders van seksueel grensoverschrijdend

gedrag pleegt recidive met een ander delict dan een seksueel delict,

zoals vermogensdelicten of geweldsdelicten (Helmus e.a. 2021). Bij

hen spelen naast seksuele motivatie en problemen op het gebied van

intimiteit en seksuele zelfregulatie, vooral de algemene risicofactoren

een rol, zoals al eerder werd benoemd (Brouillette-Alarie & Proulx

2019). Het is dus belangrijk om tijdens de risicotaxatie te onderzoeken

of ook deze risicofactoren aan de orde zijn, en niet alleen de risicofac-

toren te behandelen die kunnen leiden tot herhaling van seksueel

grensoverschrijdend gedrag.

Risicotaxatie toepasbaar op (nog) niet-plegers?

Een beperking van risicotaxatie-instrumenten is dat deze alleen

getoetst zijn op veroordeelde zedendelinquenten (Hanson e.a. 2007;

Helmus e.a. 2021; Olver & Eher 2020). Het is dus nog onduidelijk of de

instrumenten ook valide zijn voor mensen die minder ernstige seksu-

ele grensoverschrijdende gedragingen vertonen, of mensen die een

seksueel non-contactdelict hebben gepleegd, zoals het bekijken van
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kinderporno. Toch worden de bestaande instrumenten, bij gebrek aan

beter, hier in de dagelijkse praktijk wel voor gebruikt. Dat hoeft echter

niet problematisch te zijn. Deze instrumenten geven immers richting

voor de inhoud van de behandeling. Door het screenen wordt duide-

lijk of er sprake is van kritische risicofactoren. Als de behandeling zich

hier onder andere op richt, zal dit helpen bij het meer grip krijgen op

het seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast ondersteunt het

instrument bij het inschatten van de kans op recidive. Zolang beoor-

delaars de risico-uitkomst niet als definitieve waarheid beschouwen

en werken met een functieanalyse als basis van het behandelplan, zijn

de instrumenten ook voor deze doelgroep prima inzetbaar als best

practice, in afwachting van nader onderzoek.

#MeToo kan herhaald seksueel grensoverschrijdend gedrag
voorkomen, maar ook versterken

Voor het stoppen met en het behandelen van seksueel grensover-

schrijdend gedrag is het belangrijk om begrensd te worden. #MeToo

kan een positieve invloed hebben op mensen die seksueel grensover-

schrijdend gedrag vertonen, waaronder zedendelicten. Publieke aan-

dacht en/of afkeurende aandacht vanuit de omgeving kunnen voor

sommige daders voldoende zijn om geen seksueel grensoverschrij-

dend gedrag (meer) te plegen. Publieke afkeuring, afkeuring door de

omgeving of politieprocessen worden door daders vaak ervaren als

vervelend en straffend. In sommige landen wordt schaamte door

afkeuring zelfs ingezet om herhaling van het gedrag te voorkomen

(Hamzah 2021). Hierbij is de manier waarop iemand afgekeurd

(beschaamd) wordt relevant voor het effect (McAlinden 2005). Desin-

tegratieve schaamte, waarbij iemand publiekelijk wordt afgekeurd en

afgestoten, kan namelijk leiden tot het sociaal geïsoleerd raken, wat

juist een risicofactor is voor het plegen van zedendelicten. Bij reïnte-

gratieve schaamte wordt het gedrag van de dader ook afgekeurd, maar

de persoon blijft onderdeel van een sociaal netwerk. Hierin wordt van

hem verwacht dat hij weer meedoet in de maatschappij en zich aan de

geldende normen en waarden houdt (McAlinden 2005). Deze vorm

van sociale begrenzing en controle kan beschermend werken tegen

seksueel delinquent gedrag als seksueel wangedrag wordt afgekeurd

(Dunn & Orchowski 2021; Collibee e.a. 2021).
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Publieke veroordeling die leidt tot desintegratieve schaamte heeft een

groter effect als ook de steunende sociale contacten wegvallen (Brank-

ley e.a. 2021; Marshall 2010). Daarnaast kunnen gevoelens van een-

zaamheid en afwijzing ook andere aanwezige (acute) risicofactoren

versterken (Van den Berg e.a. 2020; Wielinga e.a. 2019). Denk aan pro-

blematisch middelengebruik, een sterke behoefte aan intimiteit, maar

ook aan aanhoudende boosheid of gevoelens van vijandigheid.

Ook het ervaren van stigma met betrekking tot het seksueel delictge-

drag kan negatieve effecten hebben op daders (al dan niet gestraft).

Stigma bestaat niet alleen voor mensen die daadwerkelijk een delict

gepleegd hebben, maar ook voor mensen van wie gedacht wordt dat

ze het hebben gedaan of voor mensen met pedofiele gevoelens (Cube-

llis e.a. 2019; Jahnke 2018a). De angst voor sociale afwijzing kan leiden

tot het vermijden van zorg, wat risicoverhogend kan werken (Jahnke

2018b). Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat mensen met pedofiele

interesses (wat veelal niet betekent dat iemand hier gehoor aan geeft)

angst hebben voor ‘ontdekking’ van hun geaardheid, wat samenhangt

met psychische en emotionele problemen, eenzaamheid en vermin-

derd zelfvertrouwen (Jahnke e.a. 2015).

Afwijzing door de omgeving kan ervoor zorgen dat mensen hun heil

zoeken in online gemeenschappen van gelijkgestemden, waarbij over-

tuigingen die kindermisbruik goedpraten juist versterkt kunnen wor-

den (Jahnke 2018b). Afwijzing kan ook zorgen voor het meer ervaren

van stress, wat kan leiden tot meer impulsiviteit en minder cognitieve

controle over emoties en gedragsmatige (automatische) reacties

(Maier e.a. 2015; Sandi & Haller 2015; Shields e.a. 2016). Een stressre-

actie zorgt er onder andere voor dat de (cognitieve) aandacht gericht is

op het omgaan met prikkels in het hier en nu (Shields e.a. 2016). Dit

kan het systeem gevoeliger maken voor de drang naar onmiddellijke

beloningen, zoals middelengebruik, seksuele opwinding en climax, en

minder gevoelig voor langetermijnconsequenties (Hanson & Morton-

Bourgon 2005; Maniglio 2011).

Belemmering rechtsgang

De aandacht van de media leidt niet alleen tot begrenzing of stigmati-

sering, het kan ook een eerlijke rechtsgang belemmeren. Hoewel van

rechters wordt verwacht dat zij niet door de media worden beïnvloed
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in hun oordeel,8 en hier ook naar handelen, blijken zij – net zoals

andere mensen – zich soms te laten beïnvloeden door emoties (Grady

e.a. 2018; Rachlinski & Wistrich 2017; Salerno & Bottoms 2009). Ook lij-

ken emotionele statements van slachtoffers eerder als geloofwaardig

te worden gezien door rechterlijke professionals (Nitschke e.a. 2019).

Bovendien kan emotie leiden tot het vaker bestraffen en het hebben

van meer twijfels over de veranderbaarheid van daders (Salerno & Bot-

toms 2009; Weimann-Saks e.a. 2019). Als het mindere geloof in de ver-

anderbaarheid tot gevolg heeft dat daders minder vaak behandeling

opgelegd krijgen, kan dit ertoe leiden dat daders behandeling ontbe-

ren, ook als zij die juist nodig hebben om recidive te voorkomen. Dat

kan leiden tot meer onveiligheid in de samenleving, aangezien uit

onderzoek naar voren is gekomen dat ongeveer 33% van de zedende-

linquenten niet had gerecidiveerd als zij behandeling hadden gehad

(Gannon e.a. 2019).

Conclusie

#MeToo zorgt ervoor dat seksueel grensoverschrijdend gedrag eerder

aan het licht komt en zo beter kan worden begrensd. Hierbij is het

belangrijk dat beoordeling en berechting van het seksueel grensover-

schrijdend gedrag zorgvuldig en zo objectief mogelijk gebeuren. Bij

sommige daders, bij wie weinig risicofactoren spelen, kan de tik op de

vingers van de directe leefomgeving of ‘het publiek’ voldoende zijn om

herhaald delictgedrag te voorkomen, als er geen sprake is van langdu-

rige uitsluiting. Publiciteit, publieke veroordelingen en/of veroordelin-

gen uit de leefomgeving als gevolg van #MeToo kunnen immers ook

een beschadigende werking hebben, aangezien het kan leiden tot soci-

ale isolatie, eenzaamheid en verhoogde stress. Dit zijn risicofactoren

voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daardoor kunnen daders

eerder terugvallen in hun delictgedrag, wat de maatschappij onveiliger

maakt. Bij de veroordeling van daders dient op basis van gestructu-

reerde risicotaxatie te worden gewogen of forensische behandeling

gewenst is. Deze behandeling dient onder andere risicogericht te zijn:

zich te focussen op het verminderen van risicofactoren die relevant

8 Zie www.sdu.nl/blog/trial-by-media-schending-van-een-eerlijk-proces-of-niet.html.
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zijn voor het delictgedrag. Op deze manier kan er een bijdrage worden

geleverd aan meer veiligheid in de maatschappij.
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Slachtofferschap, e-shaming en
#MeToo

Een onderzoek naar de rol van e-shaming tijdens de
#MeToo-periode in Nederland

Chantal van den Berg en Marleen Gorissen *

In oktober 2017 ging de hashtag ‘MeToo’ wereldwijd op sociale media

viraal. Ook in Nederland werd de hashtag veelvuldig gebruikt. Uit

onderzoek van Gorissen en collega’s (n.n.g.) is gebleken dat tijdens de

#MeToo-periode (15 oktober t/m 15 november 2017) gemiddeld 36,5

Nederlandstalige berichten per dag zijn verschenen waarin persoon-

lijke ervaringen met seksueel geweld of seksuele intimidatie werden

gedeeld, ook wel ‘online disclosure’ genoemd. Dit aantal is aanmerke-

lijk hoger dan in de periode voor en na #MeToo. Het feit dat in een

korte tijdspanne een aanzienlijk aantal berichten verscheen en de

grote hoeveelheid aandacht die deze berichten wereldwijd genereer-

den, maken van de #MeToo-beweging een zogenoemde ‘viral’ inter-

netbeweging (Wood e.a. 2019).

Inmiddels is er al veel geschreven over #MeToo en de effecten van de

beweging. Positieve effecten zijn onder andere een groter publiek

bewustzijn van seksueel geweld en seksuele intimidatie (in machtsver-

houdingen) en het opstarten van strafprocessen en veroordelingen

(Althoff 2021; Hörnle 2021). Negatieve effecten hebben vooral betrek-

king op victim blaming als gevolg van het delen van de slachtofferer-

varing en teleurstelling omtrent het niet behalen van de beoogde doe-

len wanneer een ervaring gedeeld wordt (Berenblum 2016; Ortiz &

Smith 2022). Daarnaast kan #MeToo op ethisch vlak ook potentieel

problematisch zijn (Jane 2017). Dit heeft specifiek betrekking op

naming-and-shaming van de vermeende dader, ook wel e-shaming

* Dr. C.J.W. van den Berg is senior onderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum
Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) en universitair docent aan de Vrije Universiteit
Amsterdam. M. Gorissen MSc is PhD-student bij het Nederlands Studiecentrum
Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR).
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genoemd (Berenblum 2016; Van den Berg & Gorissen 2020). Volgens

Althoff (2021) kan e-shaming worden beschreven als een veroordeling

via de sociale media, die gepaard kan gaan met ernstige procedurele

zorgen, bijvoorbeeld het schenden van de onschuldpresumptie en het

recht op een eerlijk proces ten aanzien van de dader (zie ook Powell

2015). Een ander mogelijk probleem is dat e-shaming kan leiden tot

disproportionele straffen. De vermeende dader wordt op deze manier

sociaal ‘doodgemaakt’, een straf waarbij rehabilitatie vaak onmogelijk

is. Dit is vooral problematisch bij misidentificatie van onschuldige

personen als dader (Nhah e.a. 2017).

Zaken waarin vermeende daders genoemd worden krijgen veel aan-

dacht in de media en lijken dus veelvuldig voor te komen. Tijdens

#MeToo werd bijvoorbeeld Harvey Weinstein benoemd als dader naar

aanleiding van de tweets van Alyssa Milano. In Nederland werd Gijs

van Dam geïdentificeerd als dader nadat Jelle Brandt Corstius een

slachtofferervaring deelde. De grote hoeveelheid (media-)aandacht

kan worden verklaard doordat dergelijke zaken over prominente per-

sonen gaan, voor wie veel interesse is vanuit de samenleving (Althoff

2021). Echter, vanuit de empirie is slechts beperkt onderzoek gedaan

naar het fenomeen e-shaming van vermeende daders van seksueel

geweld en seksuele intimidatie. Hierdoor is nog weinig duidelijk over

de daadwerkelijke omvang en effecten van e-shaming. Het huidige

onderzoek zal nader ingaan op de vraag wat de omvang was van e-

shaming tijdens de #MeToo-periode in Nederland. Daarnaast zal ook

centraal staan of e-shaming door de Nederlandse samenleving wordt

gesteund. De wisselwerking tussen publiek en slachtoffers is namelijk

een belangrijk facet van e-shaming en het belangrijkste mechanisme

om een effect te behalen (Berenblum 2016).

Viral justice

E-shaming kan worden gezien als een onderdeel van viral justice. Viral

justice werd als term voor het eerst geïntroduceerd door Wood en col-

lega’s (2019) in het tijdschrift Theoretical Criminology. Zij beschrijven

viral justice als een onlineversie van informele gerechtigheid: het ver-

krijgen van gerechtigheid door het plaatsen van een online bericht dat

door een groot aantal gebruikers van sociale media gelezen en gedeeld

wordt. Gerechtigheid kan hier in brede zin worden opgevat, zoals
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wraak nemen door de dader openlijk te schande te maken, bewijs ver-

zamelen tegen de dader, steun verzamelen bij het grote publiek, acti-

visme en bewustwording (Thompson e.a. 2016). Kenmerkend aan viral

justice is dat de samenleving door het gebruik van sociale media een

bepaald doel wil bereiken met betrekking tot een onderwerp dat door

de media of politiek over het algemeen genegeerd wordt. In het geval

van #MeToo werd aandacht gevraagd voor seksueel geweld en seksu-

ele intimidatie om officiële instanties onder druk te zetten, bijvoor-

beeld om een vermeende dader te vervolgen, ondersteuning voor

slachtoffers te bieden of een cultuurverschuiving in het beleid van

organisaties te bewerkstelligen. Viral justice zou dan ook kunnen wor-

den gezien als een ‘trial by social media’, waarbij de samenleving in

plaats van de traditionele media of de politiek (‘bottom-up’ in plaats

van ‘top-down’) het onderwerp en de doelen bepaalt (Wood e.a. 2019).

Een belangrijke voorwaarde om te voldoen aan de verschillende doe-

len van viral justice is dat er een wisselwerking moet zijn met het

publiek. Vooral bij het online te schande maken van de dader, e-

shaming, is de rol van het publiek belangrijk (Berenblum 2016). Zo kan

het publiek in het geval van e-shaming worden gevraagd de ver-

meende dader te identificeren of aanvullende gegevens te publiceren.

Aan de andere kant kunnen de berichten van slachtoffers het publiek

helpen bij het versterken en herdefiniëren van sociale normen. Er kan

dus worden gesteld dat er een duidelijke wisselwerking is tussen het

publiek, het slachtoffer en de achterliggende behoeften. Deze wissel-

werking is slechts in beperkte mate onderzocht. Uit de studie van

Berenblum (2016) bleek dat Israëlische studenten overwegend positief

waren over het gebruik van e-shaming als mechanisme voor sociale

controle. Toch liet deze studie ook zien dat naarmate meer medewer-

king werd gevraagd van het publiek de bereidwilligheid afnam. Binnen

de steekproef gaf 27,3% aan dat zij een bericht zouden delen, 33% gaf

aan te willen helpen bij het vinden van informatie over de dader, en

21,5% gaf aan zelf aan e-shaming te willen doen. Een andere belang-

rijke bevinding van het onderzoek was dat respondenten alleen posi-

tief waren wanneer met grote zekerheid vast te stellen was dat het

delict daadwerkelijk plaats had gevonden. Dit kan verklaren waarom

#MeToo succesvol is geweest in het shamen van Harvey Weinstein.

Een groot aantal vrouwen, vaak actrices, kwam met vergelijkbare ver-

halen naar buiten, waardoor het steeds meer aannemelijk werd dat het

seksueel grensoverschrijdend gedrag daadwerkelijk plaats had gevon-
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den (Van den Berg & Gorissen 2020). De vraag is of dit ook gevonden

wordt voor de Nederlandse context en voor berichten waarbij geen

prominente personen betrokken zijn.

Naar e-shaming tijdens #MeToo zijn niet veel onderzoeken verricht.

Gorissen en collega’s (2021) vonden slechts negen studies waarin iets

opgenomen is over de identiteit van de dader. Vaak gaat dit alleen om

een korte beschrijving van de inhoud en omvang. Zo bestudeerden

Bogen en collega’s (2019) een sample van 897 Twitterberichten met de

hashtag ‘#MeToo’ en vonden dat in ongeveer 20% van de berichten

details over de vermeende dader gedeeld worden. Het overgrote deel

van deze informatie was algemene informatie, zoals het geslacht van

de dader. Schneider en collega’s (2019) vonden dat 2,3% van de 912

#MeToo-Twitterberichten duidelijk identificeerbare informatie

bevatte over de dader. Specifiek onderzoek naar de percepties vanuit

de samenleving op e-shaming tijdens #MeToo zijn niet gevonden.

Methoden

Het hier gepresenteerde onderzoek gaat in op de vraag of en op welke

manier er sprake is van e-shaming tijdens de #MeToo-periode in

Nederland. Deze periode is naar aanleiding van de bevindingen van

Gorissen en collega’s (n.n.g.) vastgesteld op 15 oktober tot en met

15 november 2017. Tijdens deze periode werd een piek gevonden in de

frequentie van het aantal berichten waarin slachtofferschap van sek-

sueel geweld en seksuele intimidatie werd gedeeld. Daarnaast zal wor-

den onderzocht in hoeverre de Nederlandse samenleving e-shaming

steunt. Om dit te bewerkstelligen zijn twee databronnen gebruikt:

socialemediaberichten waarin sprake is van online disclosure gepost

tijdens de #MeToo-periode en een survey onder een representatieve

steekproef van de Nederlandse samenleving.1

Socialemediaberichten

Allereerst wordt gebruik gemaakt van een dataset van 599.591 sociale-

mediaberichten verzameld tussen 1 januari 2017 en 31 december 2018

1 De dataverzameling is gedaan in het kader van het onderzoeksproject ‘Slachtoffers van
seksueel geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag onder de radar’ (Van den Berg
& Gorissen 2020), gefinancierd door het Fonds Slachtofferhulp.
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met behulp van social media monitoring tool OBI4Wan. Deze tool

bundelt verschillende bronnen, zoals Twitter, Facebook, Pinterest,

reviewsites, blogs, fora en (reacties op) nieuwsberichten, in een groot

databestand waarin systematisch op bepaalde zoektermen kan wor-

den gezocht. Door middel van machinelearning zijn de 599.591 socia-

lemediaberichten teruggebracht naar 2.927 unieke berichten waarin

slachtoffers eigen ervaringen met seksueel geweld of seksuele intimi-

datie hebben gedeeld (online disclosure). Zie Gorissen en collega’s

(n.n.g.) voor een uitgebreide beschrijving van de gebruikte dataset en

machinelearningmodellen. Voor het huidige onderzoek maken we

alleen gebruik van de berichten gepost tijdens de #MeToo-periode

(15 oktober t/m 15 november 2017). In totaal zijn binnen deze periode

1.133 berichten gepost waarin een ervaring van seksueel geweld of

seksuele intimidatie gedeeld werd. Door middel van een contentana-

lyse zijn deze berichten geanalyseerd. Dat wil zeggen dat een interpre-

tatie van de thematiek in de berichten systematisch gecodeerd is. Deze

codering betreft belangrijke concepten of woorden die de essentie van

de tekst weergeven. Deze codes zijn vervolgens gecategoriseerd,

waarop verdere analyses gedaan zijn. Voor het huidige onderzoek zul-

len de verschillende codes met betrekking tot e-shaming worden

beschreven.

Survey

Om de publieke opinie ten aanzien van het online delen van verhalen

over slachtofferschap van seksueel geweld en seksueel grensover-

schrijdend gedrag verder te onderzoeken is een survey uitgezet onder

een representatieve steekproef van de Nederlandse samenleving.2 De

vragenlijst is gebaseerd op een bestaande en gevalideerde vragenlijst

van onderzoeker Berenblum (2016) en bestaat uit verschillende onder-

delen. Zo zijn de volgende onderwerpen uitgevraagd: (1) perceptie van

en (2) blootstelling aan e-shaming in verhalen van slachtofferschap

van seksueel geweld en seksuele intimidatie, (3) perceptie van waarom

mensen dergelijke verhalen delen, en (4) participatie bij e-shaming,

waarbij gevraagd wordt of en waarom de respondent het verhaal liket,

deelt of een reactie geeft. Om deze concepten te meten zijn vignetten

gebruikt waarin verschillende scenario’s (slachtofferverhalen) werden

2 Zie voor een uitgebreide beschrijving van de survey het rapport van Van den Berg en
Gorissen (2020).
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geschetst. Binnen deze verhalen is gevarieerd op type delict (ernst),

gevolgen voor het slachtoffer en gevolgen voor de dader. Naast de vig-

netten zijn ook algemene vragen gesteld naar demografische kenmer-

ken, socialemediagebruik,3 mening ten aanzien van politie,4 justitie en

slachtofferhulp en ‘self-efficacy’.5 De gebruikte steekproef is een ano-

niem subsample van het LISS-panel van Centerdata (een onafhanke-

lijk non-profit onderzoeksinstituut). De response rate was 65,6% met

in totaal 1.139 ingevulde vragenlijsten.

Schaalconstructie

De perceptie ten aanzien van online disclosure waarbij identificerende

gegevens van de dader gedeeld worden (e-shaming), wordt gemeten

voor de drie verschillende typen delicten: seksuele intimidatie (‘cat-

calling’), aanranding en verkrachting. Aan de respondenten werd aan

de hand van drie vragen gevraagd of zij een vriendin aan zouden raden

haar slachtofferervaring online te delen, inclusief het delen van dader-

kenmerken. Vervolgens kon op een vijfpuntsschaal worden geant-

woord, waarbij antwoordcategorie 1 stond voor helemaal mee oneens

en 5 helemaal mee eens. Daarnaast werd ook gevraagd of de respon-

dent zelf een dergelijke slachtofferervaring online zou delen of liken.

De samenhang van deze schaal was goed (α=.926).

In de survey is ook de bereidheid tot participatie bij e-shaming geme-

ten. Dit is gedaan door respondenten te vragen of zij een verhaal zou-

den liken of delen. Wederom werd een goed betrouwbare schaal

gevonden (α=.879). Daarnaast is ook een aantal losse vragen gesteld

over e-shaming, zoals ‘Aangifte helpt toch niet, online delen is een

goede manier om een mogelijke dader toch te straffen’ of ‘Ik steun e-

shaming, maar alleen als er geen duidelijker identificerende informa-

tie over de mogelijke dader gevraagd of verspreid wordt.’ Ook hier kon

3 Het socialemediagebruik is gemeten aan de hand van drie schalen van de Oxford Internet
Usage Scale (Helsper e.a. 2016). De afhankelijkheid van sociale media in het dagelijks
leven van respondenten (α=.820), het gebruik van sociale media voor persoonlijke doelen
zoals communiceren met familie en vrienden, discussiëren over politieke en/of maat-
schappelijke kwesties en communiceren over persoonlijke interesses en hobby’s (α=.752),
en de betrokkenheid en responsiviteit van de respondent op sociale media (α=.824).

4 α=.630.
5 Self-efficacy is gemeten aan de hand van de ‘Dutch General Self-Efficacy Scale’ van

Teeuw en collega’s (1994). Deze schaal is een veelgebruikt gevalideerd instrument en de
alfa was dan ook goed (α=.887).
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op een vijfpuntsschaal worden geantwoord, met antwoordcategorie 1

helemaal mee oneens en categorie 5 helemaal mee eens.

Resultaten

Socialemediaberichten

Tijdens de #MeToo-periode in Nederland zijn 1.133 berichten gevon-

den waarin iemand zijn of haar ervaring met seksueel geweld of seksu-

ele intimidatie deelt. Het overgrote deel van deze berichten is gevon-

den op Twitter (N=972, 85,8%). In driekwart van de berichten (N=861)

wordt expliciet de hashtag ‘#MeToo’ gebruikt. Hieronder staat een

voorbeeld ter illustratie van deze berichten:

‘Ik heb altijd gezwegen, zou het wel een keer uit willen schreeuwen (…) ik

was 8 en hij 20. Stelselmatig misbruikt. Het was m’n broer #MeToo’

Daderinformatie blijkt in een groot deel van de berichten te ontbre-

ken. Slechts in 30,9% van de berichten staat enige informatie over de

dader. Deze informatie kan heel algemeen zijn, zoals het benoemen

van de relatie met de dader, de leeftijd of de afkomst van de dader.

Wanneer het publiek de auteur van het bericht persoonlijk kent, kun-

nen deze variabelen leiden tot identificatie van de dader, maar voor

het algemeen publiek is de kans klein. Het benoemen van het beroep

of de werkgever van de vermeende dader kan ook zorgen voor identifi-

catie. Dit werd in 102 berichten gevonden (9%).

‘#MeToo ik was 14 hij leraar biologie/aardrijkskunde. Verkracht in door

hem afgesloten klaslokaal tijdens schoolfeest. In de doofpot vd school, hij

bleef. 20 jaar lang dit niet gedurft dit te vertellen. School was een hel!

Trauma overgehouden.’

Slechts 38 berichten (3,4%) bevatten wel duidelijk identificerende

informatie. In 18 berichten wordt de vermeende dader genoemd met

voor- en achternaam, in twee gevallen wordt hierbij ook nog een

beroep genoemd en in een bericht worden daarbij zelfs het telefoon-

nummer en adres gedeeld. Het benoemen van een voornaam

gebeurde in 11 berichten, waarvan in een bericht ook de relatie met de
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dader werd benoemd, en in een ander bericht de voornaam werd

gedeeld met het beroep van de dader. In 5 berichten werd alleen de

achternaam van de vermeende dader genoemd. Sociale media maken

het ook mogelijk om andere personen in een bericht te taggen, te kop-

pelen; in 3 berichten werd de dader dan ook getagd door middel van

de username op het specifieke socialemediaplatform. In één geval

werd een foto van de dader toegevoegd.

‘#MeToo Vandaag ben ik seksueel geïntimideerd door deze jongen. [foto]’

Perceptie en participatie e-shaming

De survey is door 503 mannen (44,2%) en 636 vrouwen (55,8%) inge-

vuld (zie tabel 1, op p. 54). De gemiddelde leeftijd van respondenten

was 49,6 jaar (SD=18,8) met een spreiding van 16 tot en met 95 jaar.

Het opleidingsniveau binnen de steekproef komt overeen met de ver-

deling binnen de samenleving (zie Maslowski 2020), de meeste res-

pondenten hebben een hbo-opleiding (25,4%) of een mbo-opleiding

(23,6%). Het overgrote deel van de respondenten (87,7%) geeft aan

iemand te kennen die een verhaal van slachtofferschap online heeft

gedeeld. Slachtofferschap komt weinig voor onder de onderzoeks-

groep, zes personen geven aan slachtoffer te zijn geworden van seksu-

eel geweld offline en/of online.

De respondenten zijn over het algemeen niet heel positief over e-sha-

ming, op een schaal van 1 tot 5 scoren zij gemiddeld een 2,5 (SD=0,94).

De Nederlandse samenleving is het dus vaak niet eens met de stellin-

gen die positief geformuleerd zijn ten aanzien van e-shaming. Slechts

een kwart van de samenleving heeft een positieve houding ten aanzien

van e-shaming (N=292). Deze respondenten geven aan dat zij ten

opzichte van de meer negatieve groep respondenten in grotere mate

afhankelijk zijn van sociale media (t(438,797)=-6,451, p<,001) en deze

vaker gebruiken voor persoonlijke en maatschappelijke doeleinden

(t(1137)=-5,721, p<,001; t(1137)=-6,362, p<,001). Ook was deze groep

significant jonger dan de groep met een negatieve houding ten aan-

zien van e-shaming (t(1137)=2,723, p<,01) en hebben zij een signifi-

cant lager opleidingsniveau (χ2(5)=28,357, p<,001).

Voor participatie in e-shaming zien we eenzelfde beeld terug. Over het

algemeen is de samenleving niet bereid te participeren in e-shaming.
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Wederom is slechts een kwart van de respondenten positief en bereid

te participeren in e-shaming. Wanneer deze groep nader wordt onder-

zocht, blijkt dat diegenen die positief zijn ten aanzien van e-shaming

ook meer bereid zijn om hierin te participeren.

Voor zowel participatie als perceptie is onderzocht of er een verschil

gevonden wordt tussen verschillende typen delicten die verschillen in

ernst, namelijk seksuele intimidatie, aanranding en verkrachting. We

zien voor zowel perceptie als participatie verschillen tussen de typen

delict, ten aanzien van seksuele intimidatie is men negatiever dan bij

aanranding of verkrachting (F(2)=18,349, p<.001; F(2)=15,619, p<.001).

Bij een ernstig delict is de samenleving dus eerder geneigd positief te

zijn over e-shaming en ook eerder geneigd om te participeren in e-

shaming. Deze effecten worden overigens alleen gevonden voor de

Tabel 1 Beschrijving kenmerken respondenten

% N M SD

Geslacht

Man 44,2 503

Vrouw 55,8 636

Leeftijd 49,6 18,8

Opleiding

Basisonderwijs 5,5 63

Vmbo 18,3 209

Havo/vwo 11,9 135

Mbo 23,6 269

Hbo 25,1 286

Wo 11,9 135

Anders 3,7 42

Slachtoffer van een (online en/of offline) zeden-
delict

Ja, offline 0,4 4

Ja, online 0,3 3

Nee 88,8 1.101

Geen antwoord 10,6 121

Zelf disclosure gedaan of disclosure door naas-
ten

Ja 1,5 7

Nee 86,1 981

Weet ik niet 10,6 121
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groep met een negatieve houding ten aanzien van e-shaming. De

groep met een positieve houding denkt niet verschillend over de drie

delicttypen.

Interessant is wel dat de samenleving over het algemeen voorstander

blijkt te zijn van formele oplossingen. Zo geven vrijwel alle steekproef-

leden aan dat zij de vriendin zouden aanraden naar de politie te gaan

(90,5%) of gebruik te maken van hulpverlening (86,3%). Deze adviezen

werden vooral gegeven voor de meer ernstige delicten, namelijk aan-

randing en verkrachting.

Conclusie

Het huidige onderzoek heeft zich gericht op e-shaming ten tijde van

#MeToo in Nederland. Daarbij is allereerst gekeken naar de omvang.

Door systematisch te zoeken met behulp van een social media monito-

ring tool is een grote hoeveelheid berichten gevonden waarin online

disclosure werd gedaan van seksueel geweld of seksuele intimidatie. In

beperkte mate is er sprake geweest van e-shaming tijdens de #MeToo-

beweging. Vaak is deze informatie vrij algemeen en niet voor het gro-

tere publiek herleidbaar. In een fractie van de berichten gaat het wel

om duidelijke gegevens die gemakkelijk tot identificatie kunnen lei-

den. De gevonden resultaten komen overeen met eerdere onderzoe-

ken van Bogen en collega’s (2019) en Schneider en Carpenter (2020).

De redenen dat veel slachtoffers geen informatie over de vermeende

dader delen, zijn volgens Dancig-Rosenberg en Peleg (2020) angst voor

zowel fysieke als juridische gevolgen, uit medelijden met de dader of

omdat daderinformatie af zou leiden van het daadwerkelijke doel van

het delen van een slachtofferervaring. Dat laatste is interessant, aange-

zien Gorissen en collega’s (2021) vonden dat e-shaming zelden werd

gevonden als mogelijk doel voor het delen van een slachtofferervaring

van seksueel geweld of seksuele intimidatie. De meest voorkomende

doelen waren het zoeken van hulp en ondersteuning, het bieden van

ondersteuning en activisme. Met betrekking tot e-shaming als speci-

fiek onderdeel van viral justice kan dus worden gesteld dat dit geen

prominente rol heeft gespeeld ten tijde van #MeToo in Nederland.

Toch wordt er, vooral in de media, veel geschreven over e-shaming en

de mogelijke gevolgen. Althoff (2021, p. 30) verklaart dit door te stellen

dat e-shaming zich focust op de persoonlijke en individuele verhalen
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van prominente personen die disproportioneel meegenomen worden

in de mediarapportage over #MeToo. Verhalen van onbekende en

minder spectaculaire contexten van seksuele intimidatie en aanran-

ding blijken niet interessant. De vraag is dan ook in hoeverre #MeToo

daadwerkelijk maatschappelijke verandering heeft gebracht wanneer

de focus op slechts een beperkt deel van de berichten en doelen geves-

tigd is en hiermee de belangrijkste boodschap ‘gemist’ wordt.

Naast het onderzoeken van de omvang is ook gekeken naar de wissel-

werking met het publiek. Vooral voor e-shaming is die wisselwerking

van groot belang (Berenblum 2016). Gevonden werd dat de Neder-

landse samenleving weinig positief is ten aanzien van e-shaming.

Daarnaast zouden zij ook niet gemotiveerd zijn te participeren. Deze

resultaten kunnen worden gekoppeld aan eerder onderzoek in Neder-

land van Van den Berg en Gorissen (2020), waaruit blijkt dat vanuit de

Nederlandse samenleving weinig reactie gegeven wordt op berichten

waarin een ervaring van seksueel slachtofferschap gedeeld wordt. Het

overgrote deel van de Nederlandse bevolking lijkt simpelweg niet geïn-

teresseerd.

Uiteraard zijn bij het huidige onderzoek enkele kanttekeningen te

plaatsen, voornamelijk ten aanzien van de survey. De survey is afgeno-

men na #MeToo en deze beweging wordt in de vragenlijst dan ook

aangehaald als voorbeeld. Mogelijk is hier enige invloed van zichtbaar

in de resultaten, doordat de samenleving meer alert is op de nadelige

gevolgen van e-shaming. Deze gevolgen zijn namelijk veelvuldig

besproken in de media, waardoor de samenleving minder positief kan

reageren. Een andere kanttekening is enigszins gerelateerd, er lijken

namelijk aanwijzingen voor sociale wenselijkheid. Dit zou ten grond-

slag kunnen liggen aan het bovenstaande, maar zien we vooral terug

in de steun voor formele instanties. Uit onderzoek blijkt dat in Neder-

land het vertrouwen in de politie als instituut hoog is, het vertrouwen

in het optreden van de politie of de persoonlijke ervaringen met de

politie zijn minder positief (Van der Veer e.a. 2013). Mogelijk is in dit

onderzoek door de respondenten dus vooral de nadruk gelegd op de

politie als instituut en minder op het vertrouwen in het optreden en

oplossend vermogen van de politie. Dit is opvallend, aangezien de vra-

gen specifiek gericht waren op het optreden van de politie (Van den

Berg & Gorissen 2020, p. 44). Met betrekking tot de socialemediabe-

richten konden alleen openbare bronnen worden bekeken. Hiermee is

geen inzicht in hoe vaak e-shaming voorkomt in besloten groepen. De
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onderstaande conclusie geldt dus ook alleen met betrekking tot

publieke berichten.

Desondanks bieden de resultaten van dit onderzoek belangrijk inzicht

in een relatief nieuw fenomeen, e-shaming, en de gerelateerde ethi-

sche bezwaren en mogelijke gevolgen. Zo werd gevonden dat e-sha-

ming niet veel voorkomt in Nederland, noch in frequentie, noch als

doel. Dit komt overeen met eerdere internationale onderzoeken naar

het fenomeen. De Nederlandse bevolking lijkt daarnaast ook niet geïn-

teresseerd in e-shaming en is niet bereid te participeren. Dit impli-

ceert dat e-shaming in Nederland op ethisch vlak nog steeds proble-

matisch is, maar dat de omvang en gevolgen van e-shaming zeer

beperkt zijn.
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#MeToo, seksuele handelingen en
functionele afhankelijkheid

Jeroen ten Voorde *

De #MeToo-beweging heeft voor het strafrecht ten minste twee bete-

kenissen. De eerste betekenis is dat uit de talloze voorbeelden die

onder #MeToo de revue passeerden, (opnieuw) blijkt dat seksueel mis-

bruik juist kan plaatsvinden waar sprake is van ongelijkwaardige ver-

houdingen, bijvoorbeeld binnen arbeidsrelaties (De Bruijn & Timmer-

man 2020). Deze ongelijkwaardige verhoudingen brengen slachtoffers

in een positie die zij niet willen, maar waaruit zij zich maar moeilijk

kunnen onttrekken. Seksuele handelingen vinden in deze situatie niet

alleen plaats ten gevolge van expliciete dwang of geweld, maar ook

door min of meer subtiele handelingen (‘machtsspelletjes’) die slacht-

offers in een positie brengen waardoor zij (uiteindelijk) niet onder sek-

suele handelingen uit kunnen, uit angst dat een ‘nee’ hun verdere car-

rière zal schaden. De seksuele handelingen waar deze slachtoffers mee

worden geconfronteerd, zijn divers: van verkrachting en aanranding

tot seksuele intimidatie.

De tweede betekenis van #MeToo is gelegen in de bevestiging van de

toegenomen macht van sociale media: de digitale schandpaal blijkt

niet ver weg en heeft heel wat nadelige gevolgen gehad voor betrokke-

nen (Hörnle 2021). Reeds voor #MeToo werd hierop gewezen (Gold-

man 2015). Niet elke aanklacht wegens seksueel misbruik hoeft juist te

zijn en zo die al juist is, kan de vraag opkomen of het nodig is om daar-

bij man en paard te noemen. Onder omstandigheden kan in dergelijke

gevallen sprake zijn van smaad, een strafbaar feit (art. 261 lid 1 van het

Wetboek van Strafrecht (Sr)). Voor het Openbaar Ministerie kan dan

de niet eenvoudig te beantwoorden vraag opkomen of er inhoudelijke

en andere redenen zijn om tot vervolging over te gaan. In een

#MeToo-context kunnen verschillende factoren in het bijzonder bij

die beslissing relevant zijn en tot ‘extra zorgvuldigheid’ bij het nemen

van een beslissing nopen: de relatie tussen beschuldigde en beschuldi-

* Prof. mr. J.M. ten Voorde is hoogleraar Straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit
Leiden.
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ger, het belang dat bestaat om op te treden ‘tegen langdurig en veel-

vuldig [seksueel] wangedrag dat door de omgeving lang is geaccep-

teerd’, en de bijdrage die een vervolging kan leveren aan het uit de

taboesfeer halen van het onderwerp (Van Noorloos, 2021, p. 574).

In deze bijdrage sta ik stil bij de eerste betekenis. De vraag die opkomt

is hoe rekening wordt gehouden met misbruik van machtsverschillen

in werkrelaties in het wetsvoorstel seksuele misdrijven dat onlangs aan

de Tweede Kamer is aangeboden. En wat daarvan te zeggen? Ter

beantwoording van deze vragen introduceer ik allereerst de relevante

delen van het wetsvoorstel en sta ik stil bij de grondslag van de nieuwe

regeling. Vervolgens richt ik de blik op de wijziging van de strafbaar-

stelling van aanranding en tracht ik de inhoud daarvan zo scherp

mogelijk te krijgen. Daarna probeer ik antwoord te geven op de vraag

hoe in het wetsvoorstel met ongelijkheid en afhankelijkheid bij aan-

randing rekening wordt gehouden. Ik sluit af met een conclusie.

Van dwangmodel naar consentmodel

In 2016 kondigde de toenmalige Minister van Veiligheid en Justitie een

wijziging aan van de regeling van de zedenmisdrijven in het Wetboek

van Strafrecht (Tweede Boek, Titel XIV).1 Daarvoor werden diverse

redenen aangewezen, zoals de toename van online seksueel grens-

overschrijdend gedrag (denk aan sexting en sextortion; Ten Voorde

2016), de toegenomen aandacht voor de belangen van slachtoffers van

zedendelicten en de wenselijkheid dergelijke delicten te vervolgen,

alsmede een onderzoek, in opdracht van het WODC uitgevoerd door

onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen, waarin een groot

aantal knelpunten van de huidige wettelijke regeling in kaart was

gebracht en suggesties voor een oplossing werden gegeven (Linden-

berg & Van Dijk 2016). De minister kon er niet omheen: de bestaande

wettelijke regeling moest helemaal op de schop.

De brief is gedagtekend op 1 maart 2016. Dat is een bijzondere datum.

Vanaf die datum is Nederland namelijk gebonden aan het in 2011 tot

stand gekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorko-

men en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, ook

bekend als het Verdrag van Istanbul (hierna: het Verdrag).2 Onderdeel

1 Kamerstukken II 2015/16, 29279, nr. 300.
2 Verdrag van 11 mei 2011, Trb. 2012, 233 en Rijkswet van 24 juni 2015, Stb. 2015, 409.
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van dit verdrag is de verplichting tot het strafbaar stellen van seksueel

geweld. Artikel 36 lid 1 van het Verdrag bepaalt dat partijen wetge-

vende of andere maatregelen nemen die nodig zijn om te waarborgen

dat onder meer strafbaar wordt gesteld opzettelijk ‘het zonder weder-

zijds goedvinden plegen van andere seksuele handelingen met een

persoon’.3 Artikel 36 lid 2 legt uit dat voor wederzijds goedvinden

sprake moet zijn van ‘vrijwilligheid’. Seksuele handelingen moeten,

blijkend uit de omstandigheden, voortvloeien ‘uit de vrije wil van de

betrokken persoon’.4 Artikel 36 maakt duidelijk dat het Verdrag kiest

voor een consentmodel, waarin strafrechtelijke aansprakelijkheid voor

seksuele handelingen niet mag afhangen van meer omstandigheden

dan het ontbreken van toestemming door het slachtoffer (Kool & Jon-

genotter 2021; Leskinen 2020; Lindenberg 2019).

In verband met de te beantwoorden vraag wordt ook de aandacht

gevestigd op artikel 46 van het Verdrag. Dat bepaalt dat bij verboden

seksuele handelingen strafverzwarende omstandigheden in het spel

kunnen zijn. Die kunnen deel uitmaken van het strafbare feit, of als

strafverhogende omstandigheid in de wet worden opgenomen. Eén

van die verzwarende omstandigheden is dat ‘het strafbare feit is

gepleegd tegen een persoon die door bepaalde omstandigheden

kwetsbaar is gemaakt’ (art. 46 onder c van het Verdrag). Kwetsbaar-

heid in een arbeidsrelatie wordt in de Explanatory report niet expliciet

genoemd. Zij wordt ook niet zonder meer uitgesloten (Raad van

Europa 2011, par. 89 en 238).

Het wetsvoorstel seksuele misdrijven

Van dwang- naar consentmodel

Het Verdrag maakt zichtbaar dat over seksueel geweld tegen vrouwen

tegenwoordig heel anders wordt gedacht dan pakweg dertig jaar gele-

den. Bij de laatste grote herziening van de Nederlandse zedenwetge-

ving werd vastgehouden aan het dwangmodel. Een enkel nee volstond

niet voor strafbaarheid. Tegelijkertijd werd destijds aangenomen dat

3 Andere dan verkrachting (art. 36 lid 1 onder a van het Verdrag).
4 Wederzijds goedvinden wordt in het tweede lid van art. 36 van het Verdrag niet gebruikt;

daarin staat de term toestemming. De Engelse tekst spreekt van ‘non-consensual’ (eerste
lid) en ‘consent’ (tweede lid), zodat mag worden aangenomen dat tussen ‘toestemming’
en ‘wederzijds goedvinden’ inhoudelijk niet zoveel verschil bestaat.
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met deze wetgeving de wilsvrijheid van het slachtoffer zou worden

beschermd.5 Hier zien we dus een belangrijke ontwikkeling; uitgangs-

punt is thans dat de wilsvrijheid van het slachtoffer pas echt goed kan

worden beschermd wanneer strafbaarheid van de dader niet afhanke-

lijk wordt gesteld van zijn gedrag (geweld of bedreiging). In plaats

daarvan staat toestemming centraal: ofwel strafbaarheid wordt aange-

nomen als van die (uitdrukkelijke) toestemming niet is gebleken (‘ja is

ja’), ofwel strafbaarheid wordt aangenomen als het slachtoffer zich

(uitdrukkelijk) tegen seksuele handelingen heeft gekeerd (‘nee is nee’).

Het verschil wordt in de literatuur als fundamenteel voorgesteld

(Hörnle 2018). In het eerste geval is namelijk geen extra handeling van

het slachtoffer vereist. Als het slachtoffer zwijgt, mag niet van ‘ja’ wor-

den uitgegaan en moet de dader zich van seksuele handelingen ont-

houden. Doet de dader dat niet, dan zou binnen een ‘ja is ja’-model

strafbaarheid mogen worden aangenomen. In het tweede geval is wel

een extra handeling vereist, namelijk een uitdrukkelijk ‘nee’, in woord

of daad tot uitdrukking gebracht. Strafbaarheid is dan afhankelijk van

de kenbaarheid van het ‘nee’ bij de dader. Het Verdrag verplicht niet

tot een keuze voor de ene of andere invulling van het consentmodel,

maar laat blijkens de Explanatory report bij het Verdrag de invulling

over aan de verdragsstaten (Raad van Europa 2011, par. 193).

De wijziging in opvatting over seksueel geweld tegen vrouwen nood-

zaakt ook Nederland de wet te wijzigen en afscheid te nemen van het

dwangmodel (zie ook het rapport van de groep van experts die op

basis van het Verdrag werd opgericht: Grevio 2019, par. 224-225). Daar

komt bij dat ook de Europese Commissie meent dat seksuele misdrij-

ven van een consentmodel moeten uitgaan; zij heeft dat met zoveel

woorden aangegeven in een voornemen voor een richtlijn (Ouwerkerk

2022).

Seksuele handelingen

Het wetsvoorstel seksuele misdrijven voorziet – naast de naamswijzi-

ging van Titel XIV ‘Misdrijven tegen de zeden’ in ‘Seksuele misdrij-

ven’ – in een geheel nieuw vormgegeven regeling van seksuele misdrij-

ven. Zo wordt onder meer voorzien in drie varianten van aanranding:

een schuldvariant, een opzetvariant en een strafverzwarende variant.

5 Kamerstukken II 1988/89, 20930, nr. 3, p. 1, 4.
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Bij elk van die varianten is het centrale begrip seksuele handelingen.

In het nieuwe artikel 239 lid 1 worden onder seksuele handelingen

mede verstaan: ‘seksuele handelingen (…) met diegene, met zichzelf

of met een derde, dan wel degene die een persoon seksuele handelin-

gen laat ondergaan door een derde’. Anders dan de huidige zedentitel,

de consultatieversie en de rest van het Wetboek van Strafrecht wordt

in plaats van ‘hij’ de term degene gebruikt, waarmee de wet een ‘[gen-

der]neutrale formulering van de normadressaat’ krijgt.6

De toelichting noemt drie categorieën seksuele handelingen: seksuele

(orale, vaginale of anale) penetratie van het lichaam met een

geslachts- of ander lichaamsdeel of een voorwerp of met betrokken-

heid van een dier, aanrakingen van ‘seksuele lichaamsdelen als bor-

sten, billen en geslachtsdelen’ en aanrakingen van andere lichaamsde-

len ‘die in het licht van de context waarin zij plaatsvinden een seksuele

strekking krijgen’.7 Vooral bij de laatste categorie zal het afhangen van

de concrete omstandigheden, mede in verband met de andere onder-

delen van de delictsomschrijving, of kan worden gesproken van seksu-

ele handelingen.

Toestemmingsvereiste centraal

In de voorgestelde strafbaarstellingen van aanranding staat het toe-

stemmingsvereiste centraal.8 Het vervangt het dwangvereiste, dat de

huidige wet beheerst (art. 242 en 246 Sr), maar in rechtspraak van de

Hoge Raad al enigszins is gerelativeerd (Scheurs e.a. 2019). Het ont-

breken van toestemming wordt omschreven als het ontbreken van de

wil van het slachtoffer. De wetgever spreekt van: ‘Een “nee” is een

“nee”.’9 De wil bij die persoon moet ontbreken op het moment dat de

seksuele handelingen plaatsvinden. Voor een ontbrekende wil moet

worden gekeken naar de opstelling van alle betrokkenen. Initiator en

de ander dienen verbaal of ‘door een duidelijke non-verbale respon-

sieve opstelling blijk te geven van de aanwezigheid van een positieve

6 Kamerstukken II 2022/23, 36222, nr. 3, p. 60.
7 Kamerstukken II 2022/23, 36222, nr. 3, p. 70-71.
8 Voor verkrachting geldt hetzelfde, zodat hier kan worden volstaan met een bespreking van

aanranding.
9 Kamerstukken II 2022/23, 36222, nr. 3, p. 16.
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wilsuiting ter zake’.10 Dit past bij het uitgangspunt dat nee nee is. Ik

kom op dit punt hieronder nog terug.

Het enkele ontbreken van de wil is voor strafbaarheid niet voldoende;

artikel 240 en 241 (nieuw) vereisen een bepaald niveau van weten-

schap met betrekking tot die wil. In artikel 240 (nieuw) wordt die

wetenschap als schuld omschreven, in artikel 241 (nieuw) valt het

woord opzet.11 Daarachter gaat complexe materieelrechtelijke dogma-

tiek schuil (De Hullu 2021, hoofdstuk V), die in de consultatie-memo-

rie van toelichting wel werd onderkend, maar waarbij veel onduidelijk

bleef.12 Dat werd ook door de Afdeling advisering van de Raad van

State opgemerkt, die adviseerde het onderscheid tussen schuld en

opzet duidelijker te omschrijven en een betere rechtvaardiging te

geven van de schuldvariant.13

Opzet en schuld

Opzet en schuld bij aanranding

In het wetsvoorstel dat op 11 oktober 2022 aan de Tweede Kamer is

aangeboden, wordt beduidend meer gezegd over opzet en schuld.

Hierna wordt getracht antwoord te geven op een aantal vragen: Hoe

wordt in het wetsvoorstel het onderscheid tussen opzet en schuld

omschreven? Is dat onderscheid duidelijk? Wat heeft als ondergrens

van opzet en schuld te gelden, is de overgang van opzet en schuld dui-

delijk, en is er bij aanranding in een arbeidsrelatie sprake van opzet of

schuld?

Artikel 240 en 241 (nieuw) stellen aanranding op drie manieren straf-

baar: als schuldaanranding, als opzetaanranding en als gekwalifi-

ceerde opzetaanranding. Ik laat de derde variant hier verder rusten.

Opzet en schuld zien in artikel 240 en 241 (nieuw) op het ontbreken

van de wil van het slachtoffer. In artikel 240 (nieuw) zijn seksuele han-

delingen met een persoon strafbaar wanneer degene (de normadres-

saat) ernstige reden heeft om te vermoeden dat bij die persoon (de

10 Kamerstukken II 2022/23, 36222, nr. 3, p. 16, 77.
11 Het Verdrag kent in art. 36 alleen een opzetvariant; het staat Verdragsstaten echter vrij om

een hoger beschermingsniveau te introduceren.
12 Consultatieversie memorie van toelichting bij wetsvoorstel seksuele misdrijven (2021), te

vinden op www.internetconsultatie.nl.
13 Kamerstukken II 2022/23, 36222, nr. 4, p. 2, 7-12.
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ander, het slachtoffer) daartoe de wil ontbreekt. In artikel 241 lid 1

(nieuw) zijn seksuele handelingen met een persoon strafbaar wanneer

degene weet dat bij die persoon de wil ontbreekt. Ik bespreek hierna

eerst het opzet, daarna de schuld.

In de memorie van toelichting worden twee varianten van opzet

onderkend: vol opzet, omschreven als het ‘daadwerkelijk’ weten ‘dat

de wil tot seksueel contact bij de ander ontbreekt’, en voorwaardelijk

opzet, omschreven als het bewust zijn ‘van de mogelijkheid van een

ontbrekende wil bij de ander en die mogelijkheid eenvoudigweg voor

lief (…) genomen’ hebben. De laatste variant wordt als een ‘wezenlijk

onverschillige mentale houding’ omschreven en vormt de ondergrens

van het (ook bij deze delicten) vereiste opzet.14 Bij zowel vol opzet als

voorwaardelijk opzet komt het erop aan vast te stellen dat de dader

aan de wil van de ander ‘geen boodschap’ had, zij het in verschillende

gradaties.

Schuld als bestanddeel wordt in de strafrechtelijke dogmatiek ook wel

culpa genoemd. In de literatuur wordt schuld omschreven als ‘aan-

merkelijke verwijtbare onvoorzichtigheid’ (De Hullu 2021, p. 250-251)

of ‘verwijtbare onvoorzichtigheid’ (Lindenberg & Wolswijk 2021,

p. 151). In de memorie van toelichting wordt gesproken over ‘verwijt-

bare ernstige onachtzaamheid’. Dat wordt uitgelegd als het ‘helemaal

verkeerd’ inschatten van ‘duidelijk waarneembare aanwijzingen voor

een ontbrekende wil’ door ‘in plaats van af te zien van (het voortzetten

van) seksueel contact met die ander of eerst op toereikende wijze te

verifiëren of het seksuele contact (nog steeds) op vrijwillige basis

plaatsvindt – er ten onrechte van uit te gaan dat de wil tot seksueel

contact bij die ander aanwezig is’.15 Schuld wordt in het wetsvoorstel

met begrippen als ‘ernstig’ en ‘helemaal’ al met al tamelijk zwaar aan-

gezet.

Het verschil tussen opzet en schuld is gelegen in de mentale

gesteldheid.16 Bij schuld gaat het om een verkeerde inschatting die

niet had mogen worden gemaakt, bij opzet gaat het minimaal om het

op de koop toe nemen van het ontbreken van de wil, terwijl de dader

zich bewust was van de aanmerkelijke kans dat in de gegeven omstan-

digheden ten aanzien van seksuele handelingen de wil bij het slachtof-

fer ontbrak. Uit het onderscheid vloeit voort dat bij schuld ook inzicht

14 Kamerstukken II 2022/23, 36222, nr. 3, p. 16, 17, 81.
15 Kamerstukken II 2022/23, 36222, nr. 3, p. 16, 19.
16 Kamerstukken II 2022/23, 36222, nr. 3, p. 20.
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nodig is in de norm die in het kader van seksueel contact tussen perso-

nen behoort te bestaan. Die norm is ‘dat seks vrijwillig en gelijkwaar-

dig’ behoort te zijn.17 Het is van daaruit dat in een concreet geval moet

worden bepaald of de seksuele handelingen wel of niet strafbaar zijn.

Het vaststellen van (voorwaardelijk) opzet

In de memorie van toelichting wordt uiteengezet wanneer sprake kan

zijn van opzet. Van vol opzet kan worden gesproken wanneer het

slachtoffer ‘met duidelijke verbale of non-verbale signalen te kennen

geeft het seksuele contact niet op prijs te stellen en de initiator het

contact toch doorzet’.18 Deze signalen kunnen helpen bij het vaststel-

len van zowel vol opzet als voorwaardelijk opzet. Hoe sterker en min-

der voor twijfel vatbaar de signalen zijn, hoe eerder sprake zal zijn van

vol opzet. Verbale signalen zijn zowel woorden (‘ik wil dit niet’, ‘hou

op’) als uitingen zoals huilen of schreeuwen.19

In de memorie van toelichting wordt veel aandacht besteed aan het

vaststellen van opzet wanneer verbale signalen ontbreken of kennelijk

niet kunnen worden vastgesteld. Er worden vier situaties besproken

wanneer kan worden aangenomen dat de dader weet dat de wil bij de

ander ontbreekt. De eerste situatie betreft gevallen waarin sprake is

van passiviteit. Passiviteit staat ‘als regel’ gelijk aan een verbale uiting

als ‘niet doen’ of ‘ik wil niet’. Wanneer de dader toch doorgaat, neemt

hij de afwezigheid van een positieve wilsuiting bij het slachtoffer voor

lief. Ik zou niet willen uitsluiten dat hier ook vol opzet kan worden

aangenomen, zeker als kan worden vastgesteld dat de dader de bevrie-

zing van het slachtoffer vrijwel onmiddellijk na aanvang van zijn han-

delen heeft waargenomen. De tweede situatie betreft gevallen waarin

sprake is van ‘onverhoeds handelen’. Het opzet kan worden aangeno-

men omdat de dader zich bewust is, althans dat het niet anders kan

zijn dan dat hij zich bewust is, ‘van de aantasting van de seksuele inte-

griteit en wil’ en de ander niet de ruimte heeft gegeven haar of zijn wil

te uiten. De derde situatie betreft gevallen waarin door de dader

dwang, geweld of bedreiging is aangewend.20 Deze situatie wordt

apart strafbaar gesteld in artikel 241 lid 2 (nieuw).

17 Kamerstukken II 2022/23, 36222, nr. 3, p. 8, 19, 83.
18 Kamerstukken II 2022/23, 36222, nr. 3, p. 77, 82.
19 Kamerstukken II 2022/23, 36222, nr. 3, p. 80.
20 Kamerstukken II 2022/23, 36222, nr. 3, p. 18, 82.
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De vierde situatie is waarin seksuele handelingen plaatsvinden ‘in een

ongelijkwaardige verhouding tussen betrokkenen’. Die kan hiërar-

chisch ongelijkwaardig zijn. Iemand in een hiërarchisch sterkere posi-

tie is ‘zich bewust (…) van de invloed van zijn of haar positie op het

vermogen van de ander tot vrije wilsuiting, ook met betrekking tot het

seksuele contact’. Wanneer dan toch seksuele handelingen worden

verricht, ‘dan zal dit in de regel plaatsvinden in de laakbare weten-

schap dat bij die ander de wilsbepaling onder (sterke) invloed staat

van (de wil van) de initiator en kan aldus van een vrije wilsuiting geen

sprake zijn’.21 Hier kunnen nadere vaststellingen van het ontbreken

van de wil nodig zijn, al geldt dus als uitgangspunt dat bij misbruik van

machtsoverwicht sprake is van opzetaanranding. Deze situatie wekt

de indruk dat voor opzet een uitdrukkelijk verbaal of non-verbaal ‘nee’

niet is vereist. Daar leek het consultatiewetsvoorstel nog wel van uit te

gaan,22 dat gevallen als deze dan ook schaarde onder de schuldvariant.

Daarvan is met het wetsvoorstel afgestapt. Niet duidelijk is waarom

dat is gedaan.

Het voorgaande levert een tamelijk normatieve benadering van opzet

op; vanuit algemene regels moet worden beoordeeld of de omstandig-

heden waaronder of de context waarin de seksuele handelingen

plaatsvonden, wijzen op opzet.23 De vier situaties wijzen zelfs op vier

algemene regels die een soort vooronderstelling van opzet opleveren.

Het komt er dan op neer dat de verdachte argumenten voor het tegen-

deel dient aan te dragen. Doet hij dat niet, dan kan een bewezenver-

klaring van opzetaanranding tamelijk eenvoudig binnen handbereik

liggen.

Het vaststellen van schuld

Om nog van aanranding of verkrachting te kunnen spreken moet er

minimaal sprake zijn van een ernstige reden om te vermoeden dat bij

de andere persoon de wil tot het verrichten van seksuele handelingen

ontbreekt. Dit is de strafrechtelijke ondergrens. Daaronder kunnen

andere strafbare feiten wel in beeld komen, zoals seksuele intimidatie,

maar dan spreekt de wet niet meer van aanranding of verkrachting.

21 Kamerstukken II 2022/23, 36222, nr. 3, p. 18.
22 Consultatieversie memorie van toelichting bij wetsvoorstel seksuele misdrijven (2021),

p. 42, 44.
23 Kamerstukken II 2022/23, 36222, nr. 3, p. 20, 81-82.
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Met schuldaanranding wordt onderstreept dat de sociale én juridische

norm is dat ‘seks vrijwillig en gelijkwaardig behoort te zijn’. Hierin

schuilt een zorgplicht: ‘een besef van en verantwoordelijkheid voor het

eigen handelen en bewustzijn van het gedrag [en de daaruit sprekende

wil; JtV] van de ander’. Bij schuldaanranding luidt het verwijt dat de

dader ‘onvoldoende alert’ is geweest ‘op de mogelijkheid van een ont-

brekende wil bij de ander en op dit punt een verkeerde inschatting’

heeft gemaakt.24 De dader neemt de ontbrekende wil niet voor lief,

maar begrijpt de signalen van het slachtoffer verkeerd, terwijl hij die

helemaal niet verkeerd mocht begrijpen.

Voor het vaststellen van (bewuste) schuld kunnen uitlatingen van het

slachtoffer (‘ik weet niet of ik hieraan toe ben’) en diens gedrag, zoals

een ‘onzekere, wisselende of weifelende opstelling’, en feiten en

omstandigheden relevant zijn.25 Het moet telkens gaan om ‘duidelijk

waarneembare aanwijzingen voor een ontbrekende wil’.26 Ook wan-

neer de dader zich niet bewust was van die aanwijzingen of signalen,

maar zich daarvan wel bewust had moeten zijn, kan er sprake zijn van

de vereiste ‘grove schuld’.

Met betrekking tot feiten en omstandigheden wordt naar verschil-

lende ‘factoren’ verwezen, zoals ‘de plaats waar of het gezelschap

waarin het seksuele contact plaatsvindt, de wijze waarop het contact

plaatsvindt en de relatie tussen betrokkenen’. Andere factoren zijn

‘een eventueel leeftijdsverschil en/of verschil in seksuele ervaring tus-

sen betrokkenen of een getalsmatig overwicht’. Contra-indicaties voor

vrijwilligheid moeten de dader ertoe brengen na te gaan of de ander

het seksuele contact wil of wil voortzetten. Dat nalaten kan worden

beschouwd als een verwijtbare verkeerde inschatting van de zijde van

de dader.27 Daarbij is weinig ruimte voor excuses: achteraf goedpraten

van wat er is gebeurd, als zou er sprake zijn geweest van een ‘kat-en-

muisspel’, kan niet volstaan als argument voor het wegnemen van de

voor schuld vereiste verwijtbaarheid.28 Ook bij schuld is een uitdruk-

kelijk nee van de zijde van het slachtoffer kennelijk niet vereist voor

het aannemen van aansprakelijkheid.

24 Kamerstukken II 2022/23, 36222, nr. 3, p. 19.
25 Kamerstukken II 2022/23, 36222, nr. 3, p. 19, 79.
26 Kamerstukken II 2022/23, 36222, nr. 3, p. 79.
27 Kamerstukken II 2022/23, 36222, nr. 3, p. 19, 76, 79.
28 Kamerstukken II 2022/23, 36222, nr. 3, p. 80. Over schulduitsluitingsgronden wordt in de

memorie van toelichting niets gezegd; het is de bedoeling dat een beroep daarop weinig
kans van slagen zal hebben.
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Hier blijkt dat de grens tussen opzet en schuld dun is. Wanneer is het

nalaten om te vragen of het slachtoffer seks wil een verkeerde inschat-

ting, en wanneer is sprake van het op de koop toe nemen van het ont-

breken van de wil? In concrete zaken komt het daarbij uiteindelijk aan

op de ‘precieze vaststellingen’ van de rechter op basis van het voor-

handen bewijsmateriaal. Daarbij lijken de gedragingen van het slacht-

offer relevant. Hoe nadrukkelijker het slachtoffer aangeeft niet te wil-

len, of hoe langer zij of hij gedragingen volhoudt die onmiskenbaar op

nee wijzen, hoe eerder kan worden gesproken van opzet.29 Zo bezien

lijkt de responsieve opstelling niet primair van belang te zijn voor aan-

sprakelijkheid (het ontbreken van enige responsiviteit staat immers

aan aansprakelijkheid niet in de weg), maar voor het beantwoorden

van de vraag of sprake was van opzet of schuld.

Aanranding in een arbeidsrelatie: schuld én opzet

Bij het vaststellen van opzet of schuld kan relevant zijn dat de betrok-

kenen in een bepaalde verhouding tot elkaar staan, bijvoorbeeld in

een arbeidsrelatie (werknemer-leidinggevende). Die verhouding levert

voor de leidinggevende een bijzondere zorgplicht op. In de memorie

van toelichting valt onder meer te lezen dat een zeer ongelijkwaardige

‘functionele afhankelijkheidsrelatie’ bij de ‘bovengeschikte persoon’

de verantwoordelijkheid meebrengt om ‘zich bij voorgenomen seksu-

eel contact met een ondergeschikte persoon ervan rekenschap te

geven dat de keuzevrijheid van de ondergeschikte persoon kan zijn

beperkt door de afhankelijkheidspositie waarin deze verkeert’.30 In de

memorie van toelichting wordt deze zorgplicht afgeleid uit het uit-

gangspunt van de nieuwe wet, namelijk de norm dat seks vrijwillig en

gelijkwaardig behoort te zijn. Wanneer sprake is van ongelijkwaardig-

heid, is ‘een ontbrekende vrije wil bij de ondergeschikte tegenover de

bovengeschikte in beginsel gegeven’, aldus de memorie van toelich-

ting. Dat houdt ermee verband dat de ‘vrijheid van handelen’ van de

ondergeschikte tegenover de bovengeschikte ‘wezenlijk is beperkt

door het gezag of het psychisch overwicht dat de laatste aan diens

functie ontleent’. Van die beperking zal de bovengeschikte ‘in de regel

hebben geweten’. In deze gevallen zal opzetaanranding kunnen wor-

29 Kamerstukken II 2022/23, 36222, nr. 3, p. 80.
30 Kamerstukken II 2022/23, 36222, nr. 3, p. 83.
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den aangenomen.31 Hierin gaat het voorstel verder dan de consultatie-

versie, die deze thematiek nog tamelijk vaag hield, terwijl de Afdeling

advisering van de Raad van State betwijfelde of er in alle gevallen wel

sprake is van strafbaar handelen.32

Het lijkt erop dat deze opvatting vooral betrekking heeft op situaties

waarop het nieuwe artikel 244 ziet. Daarin staat dat de wil tot seksuele

handelingen ontbreekt bij een persoon die bijvoorbeeld in staat van

bewusteloosheid, verminderd bewustzijn of lichamelijke overmacht

verkeert. Tegelijkertijd valt niet uit te sluiten dat opzetaanranding ook

kan worden aangenomen in het geval van seksuele handelingen bij

andere dan de expliciet in artikel 244 (nieuw) bedoelde personen. De

toelichting verwijst bijvoorbeeld naar ‘functionele afhankelijkheidsre-

laties in bijvoorbeeld de arbeids-, cultuur- en sportsector’. Tegelijker-

tijd geldt voor deze situaties dat opzet niet op basis van een enkele

zorgplicht kan worden aangenomen. Een en ander hangt af van de

omstandigheden van het geval.33 Daarin zou ook in deze gevallen het

verschil tussen opzet en schuld moeten zijn gelegen, zij het dat in de

memorie van toelichting geen vergelijking wordt gemaakt tussen

opzet en schuld in situaties als de onderhavige. De wetgever wil vooral

hebben aangegeven dat opzet niet valt uit te sluiten, maar waar dan de

grens tussen opzet en schuld in deze situaties is gelegen, kan ik niet

goed uitleggen.

De houding van het slachtoffer helpt hier niet bij het vinden van een

antwoord. In de memorie van toelichting staat onder andere dat een

dergelijke relatie er sneller toe zal leiden dat de ondergeschikte per-

soon zich niet vrij zal voelen zijn of haar wil te uiten. Dat zal vererge-

ren wanneer ook ‘psychische druk of andersoortige beïnvloeding’

wordt uitgeoefend. Het verschil tussen opzet en schuld lijkt hier vooral

te zijn gelegen in de wijze waarop en de mate waarin misbruik wordt

gemaakt van de bovengeschikte positie, terwijl niet valt uit te sluiten

dat de mate van ongelijkwaardigheid kan meespelen bij het vaststellen

van opzet. Hoe ongelijkwaardiger de positie en hoe explicieter de

dader wijst op de nadelige consequenties van het afwijzen van seksu-

eel contact, hoe sneller opzet in beeld komt. Ik concludeer dat in

31 Kamerstukken II 2022/23, 36222, nr. 3, p. 83.
32 Kamerstukken II 2022/23, 36222, nr. 4, p. 14.
33 Kamerstukken II 2022/23, 36222, nr. 3, p. 83.
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#MeToo-situaties veroordeling voor opzetaanranding via artikel 244

(nieuw) zeker niet valt uit te sluiten.34

Slotopmerkingen

Het wetsvoorstel seksuele misdrijven is geen reactie op, maar moet

wel worden begrepen in de ontwikkeling die met #MeToo zo duidelijk

zichtbaar werd. De reactie hierop is zichtbaar met betrekking tot ver-

krachting en aanranding, waar het dwangmodel plaatsmaakt voor een

consentmodel. Dat model neemt ‘nee is nee’ als uitgangspunt, het-

geen betekent dat er actieve en passieve handelingen van het slachtof-

fer moeten zijn die voor de dader duidelijk moeten maken dat het

slachtoffer niet instemt met seksuele handelingen. Het model wordt

niet helemaal gevolgd. Opzet en schuld kunnen ook worden aangeno-

men wanneer gedragingen in een bepaalde context plaatsvinden, ter-

wijl in die context de signalen voor vrijwillige seks op rood staan. De

verschillen tussen opzet en schuld zijn niet erg groot, wat het voor de

rechtspraktijk niet eenvoudig zal maken om te bepalen wanneer opzet

of schuld kan worden bewezen verklaard. Vooral in misbruik van

machtsverschillen is deze grens vaag geworden, omdat voor het vast-

stellen van zowel opzet als schuld de aard en het belang van de in het

geding zijnde normen redengevend zijn. Daarmee is niet zonder meer

gezegd dat het voor de rechtspraktijk duidelijk is geworden onder

welke vlag (opzet- of schuldaanranding) bepaalde feiten moeten wor-

den aangepakt, laat staan dat duidelijk is geworden waar in dergelijke

gevallen de ondergrens van strafwaardig gedrag is gelegen. Of mis-

schien moet worden gezegd dat die ondergrens juist heel duidelijk is

geworden, en dat #MeToo-situaties tamelijk eenvoudig onder het

bereik van het strafrecht kunnen worden gebracht. Of dat ook daad-

werkelijk zal gebeuren, zal de tijd moeten leren.

34 Kamerstukken II 2022/23, 36222, nr. 3, p. 88.
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Herkenning, erkenning en respect
voor elkaars grenzen

In gesprek met Mariëtte Hamer en Janine Janssen over
seksueel grensoverschrijdend gedrag en geweld

Manon van der Meer *

De een houdt zich al jaren bezig met onderzoek naar geweld in afhan-

kelijkheidsrelaties, de ander is sinds april dit jaar regeringscommissa-

ris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. De een is

Janine Janssen, de ander Mariëtte Hamer. Speciaal voor dit thema-

nummer van Justitiële verkenningen gaan zij met elkaar in gesprek

over het grijze gebied van seksueel grensoverschrijdend gedrag, het

(lastige) gesprek aangaan met álle betrokkenen en het belang van aan-

pak en preventie.

#MeToo: ingehaald door de tijd?

De #MeToo-beweging vormt de aanleiding van het gesprek. Gevraagd

naar hoe de twee de beweging zouden omschrijven, vertelt Hamer dat

de beweging ontstond doordat vrouwen hun ervaringen met seksueel

grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld deelden. ‘Hun erva-

ringen schetsten een ontluisterend beeld van de impact van seksueel

geweld, en van de scheve machtsverhoudingen die het mogelijk maak-

ten.’ Janssen vult aan dat deze beweging niet in 2017 begon met

actrice Alyssa Milano, zoals vaak wordt gedacht, maar met de Ameri-

kaanse activiste Tarana Burke. Hoewel Milano de hashtag op Twitter

en andere sociale media plaatste, waarmee me too mondiale bekend-

heid verwierf, richtte Burke al ruim tien jaar eerder de ‘me too’ Move-

* M. van der Meer MSc is lid van de redactieraad van Justitiële verkenningen. Ze werkt als
onderzoeker bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), op
de kennislijn Asiel en Migratie.
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ment op.1 Afro-Amerikaanse meisjes en jonge vrouwen met wie zij in

contact kwam, deelden hun verhalen van slachtofferschap. ‘Wat me in

Burke zo aanspreekt is dat zij zich niet alleen heeft ingezet voor

bewustwording van de ellende die seksueel grensoverschrijdend

gedrag aanricht en voor empathie voor de slachtoffers, maar juist ook

voor preventie en aanpak van dit type geweld.’

Mariëtte Hamer, eerder voorzitter van de Sociaal-Economische Raad

(SER), houdt zich al haar hele loopbaan bezig met de verbetering van de

positie van vrouwen en jongeren. Zij vertelt dat ze door het kabinet is

gevraagd om regeringscommissaris te worden naar aanleiding van de uit-

zending van het online tv-programma BOOS van Tim Hofman in

januari 2022. Verschillende vrouwen deelden daarin hun ervaringen met

seksueel grensoverschrijdend gedrag rondom het tv-programma The Voice

of Holland. ‘De uitzending van BOOS was een bepalend moment en heeft

ook weer geleid tot nieuwe onthullingen: bij Ajax, Volt, D66 … een hele rij

die ik wel kan blijven aanvullen. En dat zijn de onthullingen vóór de scher-

men, terwijl voor elk geval waar we over horen wel 1.000 gevallen zijn waar

we niks over horen.’

Als cultureel antropoloog en criminoloog houdt Janine Janssen zich al

jarenlang bezig met de thematiek van seksueel grensoverschrijdend gedrag

en geweld. De #MeToo-beweging staat volgens haar niet op zichzelf als het

gaat om machtsmisbruik en geweld: ‘Voordat BOOS de uitzending over The

Voice of Holland online zette, hadden we natuurlijk ook al andere grote

zaken. Denk aan de schokgolven als gevolg van het werk van de commis-

sies Deetman (over misbruik in de rooms-katholieke kerk), Samson (over

misbruik van door de overheid uit huis geplaatste kinderen), De Winter (over

geweld in de jeugdzorg) en Gunning (over de Amsterdamse zedenzaak).

Lang werd geroepen dat deze vormen van machtsmisbruik en geweld inci-

denten betroffen, maar inmiddels kan niemand er meer omheen dat in tal

van maatschappelijke gremia seksueel grensoverschrijdend gedrag voor-

komt.’

1 Zie https://metoomvmt.org/, geraadpleegd op 31 oktober 2022.
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Wat motiveert u om u met het onderwerp seksueel grensoverschrijdend

gedrag en geweld bezig te houden?

Hamer: ‘Ik spreek dagelijks mensen die mij laten zien hoe groot de

impact van seksueel grensoverschrijdend gedrag en geweld op hun

leven nog steeds is. Ik geloof echt dat we een leukere wereld krijgen als

we meer aandacht hebben voor wat de grens is van de ander. Dat

scheelt de wereld zo veel leed. Dat motiveert mij.’

Janssen: ‘Uiteraard moet je deze vorm van geweld eerst zien en onder-

kennen, maar zelf word ik vooral gedreven door de vraag hoe we deze

grensoverschrijdingen kunnen voorkomen, en als het dan toch mis-

gaat: wat zijn dan adequate reacties? Seksueel grensoverschrijdend

gedrag komt in verschillende gradaties voor. Waar zijn er mogelijkhe-

den om herstelgericht te werken? Over dat laatste hoor ik nog veel te

weinig.’

Bij herstelgericht werken wordt gefocust op het herstellen, opbouwen

en onderhouden van relaties tussen mensen. Twee onderliggende

principes zijn dat het proces interactief en verbindend is, en dat alle

betrokkenen verantwoordelijkheid nemen in dit proces.2

Wat zegt de aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag en

geweld over onze samenleving en de huidige tijdgeest?

Hamer: ‘Een verschil dat ik zie ten opzichte van toen #MeToo viraal

ging op sociale media in 2017, is dat het nu ook gaat over de structuren

en instituties die seksueel geweld mogelijk maakten, en niet over

alleen de pleger. Het gaat ook bijvoorbeeld over de rol van de werkge-

ver, in BOOS was dat John de Mol. Het gaat over de cultuur waarin

iedereen wel ziet dat iemand grensoverschrijdende opmerkingen

maakt, maar niemand iets zegt. Dus het gaat ook over de omstanders.

En over dat de mechanismen die er moeten zijn om mensen te helpen,

niet hebben gefunctioneerd. Daarmee zijn we echt een stap verder.’

Janssen: ‘Ik moet bekennen dat ik niet zo in termen van vooruitgang

denk: grensoverschrijdend gedrag is van alle tijden en het is ons tot op

heden niet gelukt om dat gedrag uit te bannen. Wat ik wel belangrijk

vind, is dat we er inmiddels zo kritisch over zijn. Maar we zijn er nog

niet, er moet nog veel gebeuren: inderdaad die mechanismen onder-

2 Zie de website van Grenswijs: www.grenswijs.be/wat-herstelgericht-werken, geraad-
pleegd op 18 oktober 2022.
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kennen. En als je dan snapt hoe die werken, dan moeten we daar ook

nog verandering in zien aan te brengen. Tegenwoordig hebben we met

internet en sociale media te maken. Daardoor hebben grensover-

schrijdingen een ander karakter dan een halve eeuw geleden. We moe-

ten accepteren dat het stellen van grenzen nooit klaar is en dat we

steeds weer met nieuwe vragen worden geconfronteerd.’

Waar liggen de grenzen?

Als (onafhankelijke) regeringsfunctionaris heeft Hamer de opdracht

om de regering gevraagd en ongevraagd advies te geven over de aan-

pak van seksueel grensoverschrijdend gedrag en geweld, ontwikkeld

door de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW),

Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Justitie en Veiligheid (JenV)

en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).3 Naast adviseur is ze

boegbeeld van het maatschappelijk gesprek over seksueel grensover-

schrijdend gedrag en geweld, om zo bij te dragen aan cultuurverande-

ring. ‘Ik praat met grote en kleine organisaties, met mensen die het

allemaal maar een beetje overdreven vinden en met mensen die zich

er met hart en ziel voor inzetten. Ook voer ik gesprekken met mensen

die seksueel geweld hebben meegemaakt, zowel als slachtoffer of als

beschuldigde of dader.’ Hamer vertelt dat ze als regeringscommissaris

streeft naar een samenleving waarin iedereen elkaars grenzen herkent,

erkent en respecteert, zowel mentaal als fysiek.

Janssen: ‘Bij dat streven sluit ik mij zeker aan. Daarnaast is het belang-

rijk dat we serieus werk maken van de analyse van genderpatronen en

opvattingen over seksualiteit. Aan de ene kant leven we in een hyper-

geseksualiseerde samenleving, waarin bij wijze van spreken “alles

moet kunnen”. Aan de andere kant spreek ik geregeld mensen – zowel

mannen als vrouwen – die zich voortdurend afvragen waar dan de

grenzen liggen en door het ontbreken van duidelijke ideeën daarover

almaar bang zijn om fouten te maken. Het lijken tegengestelde bewe-

gingen, maar ze bestaan wel naast elkaar. De realiteit van alledag is dat

opvattingen over grenzen uiteenlopen. Het is een soort glijdende

schaal. De uiteinden – met aan de ene kant wat echt niet door de beu-

gel kan en aan de andere kant gedrag waarover geen enkele twijfel

3 Zie Kamerstukken II 2021/22, 34843, nr. 58.
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bestaat – zijn voor de meesten wel duidelijk. Maar juist tussen die

polen bevindt zich variatie in opvattingen.’

Dus waar liggen nu de grenzen? Welk gedrag is dan seksueel

grensoverschrijdend?

Hamer: ‘Je kunt zeggen: alles wat over de grens van een ander gaat met

een seksuele of een seksistische component is seksueel grensover-

schrijdend gedrag. Dus: helemaal subjectief. Een andere manier om

ernaar te kijken is door de ogen van de wet. Die stelt heel duidelijk wat

de grens is: bijvoorbeeld aanranding of verkrachting. Als je het op die

manier bekijkt, zijn er ook gedragingen die weliswaar niet strafbaar

zijn, maar wel ongewenst. Seksueel geweld is vaak het eindpunt van

een lang proces dat eraan voorafgaat. Het begint bijvoorbeeld met een

misplaatst compliment over kleding, een schuine blik of een nachtje

seksueel experimenteren dat nét een onprettig gevoel achterlaat. Bij

alle stapjes is het moeilijk ineens de grens te zien. Dus daarover moet

je met elkaar in gesprek:

Wat vind jij oké? Wanneer gaat een opmerking te ver? Kun je daar met

elkaar iets over afspreken? En: wat zijn binnen onze organisatie onze nor-

men en waarden?’

Janssen: ‘Het is dan ook belangrijk dat we beseffen dat die grenzen

niet hard zijn, maar aan verandering onderhevig. Daarom moeten we

daar niet alleen over in gesprek gaan, maar ook over in gesprek blij-

ven.’

Hamer: ‘Absoluut. We kunnen hier werk van maken door het op te zet-

ten in een meer formele setting: in je werk, bij je vrijwilligerswerk.

Organiseer bijeenkomsten met elkaar waar je het hebt over sociale vei-

ligheid. Over wat dat voor jouw medewerkers betekent. En het kan ook

op informele wijze: door het aan te kaarten bij je kinderen, je vrienden,

bijvoorbeeld naar aanleiding van de actualiteit.’

Janssen: ‘Van jongs af aan moeten we mensen meegeven dat het

belangrijk is om de eigen grenzen te kennen en aan te kunnen geven.

En om die van anderen te kennen en te respecteren. Op het vlak van

seksualiteit en intimiteit is dat spannend. Maar als je dat op jonge leef-

tijd meekrijgt en leert, zou het verder in je leven ook makkelijker moe-

ten worden om hierover te praten. Het is opvallend: aan de ene kant is
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seks de gewoonste zaak van de wereld, anders zaten we nu niet met 7

miljard mensen op aarde. Aan de andere kant vinden we het te span-

nend om erover te praten. Dat gesprek wordt en blijft echter moeilijk

als we het alleen vanuit angst voor excessen voeren.’

Wie is waarvoor verantwoordelijk in geval van seksueel

grensoverschrijdend gedrag?

Hamer: ‘Dat ligt aan de situatie. Wat universeel is: in iedere situatie

waarin iemand de grens overgaat of over dreigt te gaan, heb je de drie-

hoek slachtoffer, pleger en omstander. De dader heeft natuurlijk in

eerste instantie de verantwoordelijkheid. Maar ook de omstander kan

iets doen. Om die driehoek heen zit de cultuur waarin iets kan plaats-

vinden. Voor die cultuur ben je binnen je omgeving samen verant-

woordelijk, of dat nu een bedrijf een sportvereniging of een vrienden-

groep is. Met als verschil dat er in een bedrijf of sportvereniging

iemand de baas is die het voortouw zou moeten nemen op dit onder-

werp.’

Janssen: ‘En vergeet ook niet: er zijn zaken die zonneklaar zijn, maar er

zijn ook veel gevallen waarbij de betrokkenen een volledig andere per-

ceptie hebben ten aanzien van wat er is voorgevallen. Dat kan, dat

betekent niet per se dat een van hen staat te liegen. Ik heb met com-

pleet verbouwereerde mensen gesproken die zich niet alleen niet in de

aantijging jegens hen herkenden, maar ook totaal overstuur waren

omdat ze kennelijk iemand leed hadden aangedaan zonder dat ze zich

daarvan bewust waren. Dan is het zo belangrijk dat er op een correcte

wijze met alle betrokkenen in een heldere procedure wordt omgegaan.

Ook iemand die beschuldigd wordt, heeft recht op een fatsoenlijke behan-

deling.

Helaas zie ik in de praktijk dat in organisaties waar dit soort kwesties

opspelen wel eens paniek ontstaat en bijvoorbeeld niet de rust geno-

men wordt om met alle betrokkenen te spreken. Angst is dan een

slechte raadgever.’

Hamer: ‘De paniek bij bedrijven herken ik zeker. Te vaak zie ik helaas

dat seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt gezien als een pr-pro-

bleem, waarbij de focus ligt op de beschadigde reputatie van het

bedrijf. Terwijl we veel meer moeten erkennen dat seksueel grensover-
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schrijdend gedrag en geweld overal voorkomen, dus ook hier. En als

we er open over zijn, zal het een en ander naar boven komen. Als we er

met elkaar over gaan praten, dan zullen misschien meer mensen zich

melden bij de vertrouwenspersoon. Of zich op een andere manier uit-

spreken over wat ze als grensoverschrijdend hebben ervaren. Als je het

als bedrijf goed voor elkaar hebt en je hebt je processen op orde, dan

kun je dat aan. Pas dan ben je correct in de afhandeling naar álle par-

tijen, ook de beschuldigde.’

Janssen vindt, net als Hamer, dat heldere procedures binnen organisa-

ties voor het omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag en

geweld belangrijk zijn. Daarbij benadrukt ze dat hoor én wederhoor

plaats moeten vinden, dat er naar beide kanten geluisterd moet wor-

den. Dit is iets dat organisaties lang niet altijd doen. ‘Ook hier speelt

angst voor dat pr-probleem een rol.’

Het lastige gesprek voeren, óók met beschuldigden

Grenzen worden dus deels door de wetgeving aangegeven. Daarnaast

is iedereen het erover eens dat bepaald gedrag niet door de beugel

kan. Tegelijkertijd zijn grenzen in gedrag niet altijd zo hard en duide-

lijk zichtbaar. Het verschilt van mens tot mens waar hun grens ligt:

mensen kunnen situaties anders beleven, en grenzen veranderen ook

nog eens in de loop der tijd. Het resultaat van dit alles: een groot grijs

en ambigu gebied, waarover we met elkaar in gesprek moeten. Maar

hoe kunnen we dat dan doen?

Hamer vertelt: ‘Het maatschappelijk gesprek moet gaan van heel groot

naar heel klein: een bijeenkomst met 300 professionals, maar ook een

moeder en een kind aan de keukentafel. De gesprekken die je met

vrienden hebt als je naar BOOS over The Voice hebt gekeken, zou je

misschien niet direct bestempelen als een “maatschappelijk gesprek”,

maar dat is het wel. Je bespreekt hoe wat er is gebeurd zich verhoudt

tot jouw normen. Zo’n gesprek is heel belangrijk. Daarbij is dan wel

van belang dat je het ook vertaalt naar je eigen leefwereld. En dat bete-

kent dat je ook duidelijk aangeeft wat jouw grenzen zijn, wat je nog

leuk vindt en wat niet meer.’

Voor Hamer hoort het er in de huidige tijd (van hernieuwde aandacht

voor grenzen aan gedrag) bij dat mensen bang zijn om fouten te

maken. Dan is het juist belangrijk dat er ruimte is om deze angsten te
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uiten, en om ook het gesprek met beschuldigden te voeren. ‘Er zijn

vrijwel geen organisaties die de belangen van beschuldigden beharti-

gen. Ik snap best hoe dat komt, maar het is voor het gesprek heel jam-

mer.’ Volgens Hamer zijn er in elke maatschappelijke discussie stem-

men ‘heel luid’, en ook ‘wat minder luid’. Als regeringscommissaris

ziet ze het als haar taak om naar iedereen te luisteren. ‘Dat moet ook

als je iedereen mee wil krijgen in een cultuurverandering.’

Janssen: ‘In de maatschappelijke discussie gaat het naar mijn smaak te

veel over aanklagen en niet genoeg over preventie en oplossingen.

Mannen, bijvoorbeeld, worden nu vooral als probleem benaderd en

minder als onderdeel van de oplossing. Bovendien kunnen ook man-

nen slachtoffer worden en vrouwen over de schreef gaan. Het is van

belang om voorbeelden te laten zien van mannelijk gedrag dat niet

over grenzen heen gaat. We hebben mannen nodig om jongens én

meisjes over deze belangrijke onderwerpen te leren spreken.’

Hamer: ‘Bijvoorbeeld de mannen die zeggen: “Ik wil onderdeel zijn

van de oplossing.” Die hebben zich nog niet massaal verenigd.

Daarom waardeer ik het werk van Emancipator heel erg.’ Emancipator

is een organisatie gericht op mannenemancipatie die bewustzijn wil

creëren over genderongelijkheid en hoe mannen hun bijdrage kunnen

leveren aan het tegengaan ervan.

Het moge duidelijk zijn dat we meer met elkaar zouden moeten praten

over seksueel grensoverschrijdend gedrag en geweld, óók met

beschuldigden. Wat dit gesprek verre van ten goede komt, is het zoge-

noemde trial by media. ‘We zijn op sociale media soms ongekend hard

voor elkaar en er is weinig ruimte voor nuance’, zo constateert Hamer.

Hoe we het gesprek voeren, maakt dus zeker uit, en dit werkt ook door

in de omgang met beschuldigden en daders. Hoewel het een lastig

gesprek is, gezien de impact van seksueel grensoverschrijdend gedrag

en geweld voor slachtoffers, zeggen Hamer en Janssen eensgezind dat

het wegzetten van álle beschuldigden als monsters de maatschappij

niet verder helpt. Hamer:

‘Er zijn allerlei gradaties in de ernst van wat er gebeurd is, maar we kennen

in ons maatschappelijke oordeel vaak maar één variant: fout, weg, nooit

meer aan de bak.

Dit betekent dat we ook gradaties moeten hebben in hoe we met

beschuldigden omgaan; dat moet afhangen van wat er gebeurd is. Een
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dergelijke gradatie werkt ook veel beter om tegen te gaan dat plegers

nog een keer de fout in gaan. Ik zou dan ook willen dat de interventie

richting een pleger van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksu-

eel geweld past bij wat hij of zij gedaan heeft en bij de impact op het

slachtoffer.’ Bovendien: juist vanwege het maatschappelijk stempel

dat beschuldigden krijgen, is goede begeleiding nodig van degene die

een melding of aangifte wil doen. ‘Dat ontbreekt nu nog vaak.’

Janssen: ‘Hear, hear!’

Van woorden naar daden

Tot nu toe hebben we het vooral gehad over grenzen en grijs gebied,

hoe het maatschappelijk gesprek hierover vorm kan krijgen en wat

hierin nog nodig is. Maar: we komen er niet alleen met praten.

Welke acties moeten verder worden ondernomen om toe te werken naar

een samenleving waarin we elkaars grenzen herkennen, erkennen en

respecteren?

Hamer: ‘We moeten op korte termijn de zaken goed regelen: Zijn er

goede meldstructuren? Hebben bedrijven het voldoende geregeld? Is

de justitieketen op orde? Is het zorgaanbod passend bij de behoeftes?

Dat zijn zaken waar de overheid nu mee aan de slag kan, en waar bin-

nen het nationaal actieplan seksueel grensoverschrijdend gedrag en

seksueel geweld naar gekeken wordt. Dan zijn er dingen waar je een

lange adem voor nodig hebt: preventie. Goede seksuele en relationele

vorming op school is daarvoor essentieel. De kinderen die nu naar de

basisschool gaan, gaan over een jaar of twintig de arbeidsmarkt op.

Mijn hoop is dat zij echt op een andere manier naar deze problema-

tiek kijken. Dat ze het gewend zijn om zich uit te spreken en om ande-

ren aan te spreken, en dat ze zich bewust zijn van zichzelf en de

ander.’

Janssen: ‘Hier kan geen zinnig mens het mee oneens zijn. Maar het is

wel essentieel dat voortdurend aan de stappen op de korte en lange

termijn aandacht wordt besteed. We kunnen dit niet op halve kracht

doen, je moet voortdurend hiermee bezig zijn. Als je het loslaat, is alle

moeite voor niets geweest.’
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Gesteld zou kunnen worden dat bestaande instituties om

machtsmisbruik te voorkomen, zoals vertrouwenspersonen,

onvoldoende hebben gefunctioneerd. Wat kunnen we hiervan leren?

Hamer: ‘Dat instituties als vertrouwenspersonen onvoldoende hebben

gefunctioneerd, is een aanname die ik niet per se onderschrijf. Als ik

één ding heb geleerd, is het dat ieder slachtoffer andere behoeftes

heeft. De een wil graag aangifte doen, de ander heeft meer behoefte

aan erkenning van wat er gebeurd is. Weer een ander wil dat er op de

werkplek consequenties zijn voor de pleger, zodat het niet opnieuw

gebeurt. Ten slotte wil nog een ander goede psychische hulp. We moe-

ten onze systemen zo inrichten dat al die paden bewandeld kunnen

worden. De vertrouwenspersoon is bij uitstek de persoon die een mel-

der daarbij kan begeleiden. Die naast iemand kan staan en een gids

kan zijn. Ik spreek helaas ook mensen bij wie dat niet gebeurd is. Die

zijn vastgelopen in de systemen. Ze hebben bijvoorbeeld wel een mel-

ding gedaan, maar nooit terugkoppeling gekregen. Of ze hebben aan-

gifte gedaan, maar de zaak is geseponeerd. Voor hen moeten we goed

kijken naar wat ze nodig hebben en de systemen aan hen aanpassen,

in plaats van ze van het kastje naar de muur te sturen.’

Janssen: ‘Je kunt dit inderdaad niet helemaal op het bord van die insti-

tuties schuiven. We hebben allemaal – ook als omstanders – een ver-

antwoordelijkheid. Bovendien creëren we een cultuur ook samen. Ik

ken veel vertrouwenspersonen die zich met ziel en zaligheid hiervoor

inzetten. We hebben er alleen te weinig, en dat heeft ook invloed op

hun zichtbaarheid en de mate waarin ze gevonden kunnen worden

binnen organisaties. Ik denk echter dat met alle actuele aandacht hun

bekendheid wel is toegenomen.’

Hamer: ‘Het vak van vertrouwenspersoon moet gaan professionalise-

ren. Er wordt binnenkort wetgeving besproken in de Tweede Kamer

om een vertrouwenspersoon verplicht te maken in bedrijven. Maar

daarmee ben je er nog niet: Is de vertrouwenspersoon goed bekend

binnen het bedrijf? Heeft hij of zij hiervoor een opleiding gehad? En

hoe is de positie? Voor leden van een ondernemingsraad is geregeld

dat zij ontslagbescherming hebben. Dat zou voor de vertrouwensper-

soon ook moeten gelden.’
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Veranderende sociale normen en reactieve wetgeving

Hoewel ze zeker belangrijk zijn, kom je er niet met alleen nieuwe

regels en wetgeving, zo maken Hamer en Janssen duidelijk. Hun suc-

ces om met seksueel grensoverschrijdend gedrag en geweld om te

gaan en het te voorkomen staat of valt met hun implementatie. En

daaraan kan iedereen een steentje bijdragen. Tegelijkertijd laat de

nieuwe zedenwetgeving4 volgens Hamer en Janssen wel zien dat onze

sociale normen langzaamaan aan het veranderen zijn.

Hamer: ‘De wetgeving erkent dat slachtoffers niet altijd nee zeggen of

zich verzetten bij verkrachting, iets dat we al heel lang weten. Dat vind

ik een goede ontwikkeling.’ Met de nieuwe wetgeving beweegt Neder-

land mee met landen als Zweden en Spanje. Sinds 2018 is het in Zwe-

den strafbaar om seks te hebben zonder expliciete toestemming, in

Spanje sinds dit jaar.

Janssen: ‘Het is goed dat de wetgever met de tijd meegaat. Maar we

moeten ons wel blijven realiseren dat dat een reactief proces is. Goede

wetgeving is onontbeerlijk, maar met wetten alleen komen we er ook

niet. Wetgeving en aanpassing daarvan moeten een onderdeel zijn van

een veel bredere aanpak.’

Hamer: ‘Hier ben ik het helemaal mee eens. Als je kijkt naar de schaal

waarop seksueel geweld voorkomt, weet je dat het capaciteitsvraag-

stuk dat er nu al ligt niet een-twee-drie opgelost is, en dat de nieuwe

wet eerder zal zorgen voor langere wachttijden. Een strafzaak is dan

ook niet voor iedereen een bevredigend proces. Daarom zet ik ook in

op cultuurverandering.’

Afsluitend

Als er op basis van dit gesprek iets duidelijk wordt over Mariëtte

Hamer en Janine Janssen, dan is het wel dat beiden sterk betrokken

zijn bij het thema seksueel grensoverschrijdend gedrag en geweld. De

take away van dit gesprek? Er is al veel goeds gaande en in gang gezet

(bijvoorbeeld wat betreft wet- en regelgeving), maar er moet nog heel

wat gebeuren. Er is continu aandacht voor nodig, en daarvoor zijn we

allemaal verantwoordelijk. We moeten elkaar durven aanspreken op

4 Zie voor meer informatie over de nieuwe zedenwetgeving de bijdrage van Jeroen ten
Voorde in dit themanummer.
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elkaars gedrag, en naar elkaar luisteren, ook naar de beschuldigden.

Juist in gevallen die niet rechttoe rechtaan zijn. Door het ook met

elkaar te hebben over verschillen komen we een stapje verder. Daar-

naast is het van belang om nieuwe generaties te leren om over grenzen

aan gedrag te praten. Hamer geeft aan dat ze als regeringscommissaris

ook na het verschijnen van het actieplan zal ‘blijven volgen hoe de uit-

voering loopt’. Ondertussen is ze onder andere druk bezig met werk-

bezoeken aan allerlei initiatieven en organisaties die zich bezighouden

met (het gesprek voeren over) seksueel grensoverschrijdend gedrag en

geweld.

Janine Janssen zal zich blijven bezighouden met onderzoek doen naar

dit thema. ‘Op het gebied van geweld en afhankelijkheid zou het goed

zijn om te proberen antwoorden te vinden op de volgende vragen: Met

welke (seksuele) normen worden jongens en meisjes opgevoed? Hoe

kunnen slachtoffers zich uit ongezonde relaties losmaken en wange-

drag aan de kaak stellen? Hoe worden seksualiteit en seksueel geweld

ingezet om afhankelijkheidsrelaties in stand te houden? Waar en wan-

neer zijn de kansen voor gemotiveerde daders het grootst om seksuele

grenzen te overschrijden? Machtsverschillen en afhankelijkheidsban-

den zijn niet per se slecht, integendeel, die horen bij het leven. Maar

door dit soort vragen te stellen krijgen we een beter inzicht in de wer-

king van ongelijke verhoudingen. Dat is belangrijk om beter te kunnen

begrijpen onder wat voor omstandigheden die verschillen gevaarlijk

kunnen worden.’

doi: 10.5553/JV/016758502022008004007
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Justitiële verkenningen (Judicial explorations) is published four times a

year by the Research and Documentation Centre of the Dutch Minis-

try of Justice and Security in cooperation with Boom juridisch. Each

issue focuses on a central theme related to judicial policy. The section

Summaries contains abstracts of the internationally most relevant

articles of each issue. The central theme of this issue (no. 4, 2022) is

Five years after #MeToo.

#MeToo and the prevention of sexual harassment in the Netherlands
Willy van Berlo

As a result of #MeToo, the realization that sexual harassment, includ-

ing sexual violence, is a major social problem has penetrated the Neth-

erlands as well. Yet that awareness did not go hand in hand with a

structural approach to sexual harassment, especially in terms of pre-

vention. Prevention of sexual harassment requires a thorough

approach, focused on different levels: the individual, the individual’s

environment and the culture in a broad sense. This article discusses

what preventive measures are needed in the Netherlands, and what

led to the creation of a national action plan on sexual harassment and

violence.

The dark sides of the #MeToo movement
Marjan Olfers and Anton van Wijk

The impact of the #MeToo movement appears to be mostly positive.

As important as it is that attention is paid to sexually transgressive

behavior – in whatever context – (the impact of) the #MeToo move-

ment also has its dark sides. This article focuses on the question: What

are the downsides of #MeToo? The authors discuss a number of issues

that were encountered in their research practice. They discuss (a)

uncertainty regarding the (limits of a) violation of standards, (b) mis-

leading or false reports, (c) anonymous reports and hearsay state-

ments and (d) ‘guilty by association’ or ‘trial by media’. It should

always be clear whether it concerns facts or, for example, experiences

and perceptions. The interests of the accused must not be compro-

mised by unclear standards or neglecting a careful investigative pro-

cess. The authors argue for clear research questions that support the
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research and allow sufficient room for both sides to be heard with as

little bias as possible. For the victims, care must be taken against dou-

ble victimization and victim-blaming.

The significance of #MeToo in the position and treatment of sexual
offenders
Eveline Schippers, Larissa Hoogsteder and Nienke Sweers

#MeToo makes sexually transgressive behavior come to light earlier. It

is important that subsequent assessment and adjudication of the

behavior is done carefully and as objectively as possible. For some sex-

ual offenders with few risk factors, the public tap on the fingers may be

enough to never again engage in repeated sexual offense behavior.

However, publicity and public condemnation as a result of #MeToo

can also be damaging, because they increase social isolation, loneli-

ness and stress. As a result, offenders can recidivate with sexual

offense behavior sooner, making society less safe. When a sexual

offender is convicted, structured risk assessment should guide the

decision if forensic treatment is desirable to reduce the risk of recidi-

vism. This treatment should be risk-oriented: focussed on reducing

risk factors that are relevant to the offending behavior. This is the best

way to guarantee safety in society.

Victimization, e-shaming and #MeToo. An investigation into the role
of e-shaming during #MeToo in the Netherlands
Chantal van den Berg and Marleen Gorissen

In October 2017, #MeToo went viral on social media. #MeToo has

been found to have positive as well as negative effects. One negative

effect is the ethical problem of e-shaming. This article investigates

through a mixed-method approach what the extent and perception is

on e-shaming during #MeToo in the Netherlands. Results show that e-

shaming is very rare and that Dutch society has little interest in the

topic and will not participate in e-shaming. This implies that e-sham-

ing in the Netherlands is still problematic on an ethical level, but the

extent and consequences of e-shaming are very limited.

#MeToo, sexual offences and functional dependence
Jeroen ten Voorde

The meaning of #MeToo for the criminal justice system is diverse. One

is the reconfirmation that sexual offences also take place in situations
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of inequality in working relationships. This raises the question how

the new Dutch Sexual Offences Bill deals with abuse of power in these

situations. In answering this question, this article discusses the Istan-

bul Convention and the proposed new crime(s) of sexual assault under

Dutch law. In particular, it focusses on issues of intent and guilt, and

shows that the difference between intent and guilt has become quite

vague.

Recognition, acknowledgement and respect for each other’s
boundaries. In conversation with Mariëtte Hamer and Janine
Janssen about sexual transgressive behavior and violence
Manon van der Meer

Mariëtte Hamer and Janine Janssen have a conversation about sexu-

ally transgressive behavior and violence. Both women are, as govern-

ment commissioner and researcher respectively, strongly involved

with this theme. Hamer and Janssen discuss how they view the

#MeToo movement, what the limits are on transgressive behavior, and

what should happen for tackling sexually transgressive behavior and

violence and preventing these in the future. Because limits on behav-

ior are not always crystal clear and can differ from one person to the

other, it is of importance to continuously talk about them. Offenders

and those accused of transgressive behavior should not be forgotten in

these conversations. At the moment, much attention is given to tack-

ling and preventing sexually transgressive behavior and violence, but

many things need to happen still, and they need continuous attention,

as Hamer and Janssen bring forward.
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