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Ben je scholier of student en zoek je informatie over stichting Stop Straatintimidatie voor
een spreekbeurt, werkstuk, onderzoek of scriptie? In dit document vind je veel informatie
over onze organisatie en het werk dat we doen. Stuur ons een mailtje op
stop@straatintimidatie.nl als je na het lezen van dit document nog meer vragen hebt.

Dankjewel voor je interesse in het onderwerp straatintimidatie en veel succes!
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Vrouwen, meisjes en leden van de LGBTQ+
community worden regelmatig geïntimideerd
op straat. Zij worden bijvoorbeeld
uitgescholden, krijgen agressieve seksueel
expliciete opmerkingen te horen of worden
een tijdje achtervolgd.
Stop Straatintimidatie zet zich in voor beleid
rondom dit probleem. Wij vinden namelijk
dat iedereen ongehinderd over straat moet
kunnen gaan in onze samenleving. Wij werken
met lokale en nationale politici aan beleid
bestaande uit monitoring, bewustwording en
afstraﬃng van straatintimidatie.
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Informatie over de stichting
Achtergrond
Stichting Stop Straatintimidatie is opgezet door Gaya Branderhorst. In 2014 startte zij met
bekende en onbekende Nederlanders een burgerinitiatief om straatintimidatie te
beboeten. Fun fact: ‘straatintimidatie’ werd dat jaar genomineerd als woord van het
jaar door de Van Dale. In 2016 werden wij uiteindelijk een stichting.

Bestaansrecht
De stichting ontleent haar bestaansrecht aan artikel 1 van de Nederlandse Grondwet.
“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.
Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht,
of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”. Het artikel is een uitwerking van het
Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.
Vrouwen worden regelmatig geconfronteerd met denigrerende, dreigende en/of
seksueel agressieve opmerkingen en uitingen, puur op basis van hun geslacht.
Onderzoek toont ook aan dat vrouwen die regelmatig straatintimidatie ervaren daar op
de lange termijn negatieve psychosociale gevolgen van ondervinden. Om deze
redenen hebben de Verenigde Naties in 2013 straatintimidatie erkend als een
mensenrechtenschending.

Onze missie
Stop Straatintimidatie heeft als missie het uitbannen van straatintimidatie in Nederland.
Wij doen dit door middel van de volgende activiteiten:
Maatschappelijke discussie: een maatschappelijke discussie op gang brengen over
straatintimidatie door middel van media optredens en gerichte acties en campagnes
Politiek draagvlak: politiek draagvlak voor het strafbaar stellen van straatintimidatie
bewerkstelligen door middel van actieve lobby
Voorlichting: voorlichting over straatintimidatie door het organiseren van lezingen en
optredens in lokale en nationale media
Luisterend oor: een platform bieden voor slachtoffers om hun ervaring te delen en de
ernst van straatintimidatie in kaart te brengen
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Onze visie
Een samenleving waarbinnen iedereen in Nederland gelijke toegang heeft tot de
publieke ruimte, en zich daarin met een veilig gevoel kan bewegen zonder belemmering
of hinder van derden.

Structuur van de organisatie
De kern van Stichting Stop Straatintimidatie bestaat uit een bestuur en een comité van
aanbeveling. Alle leden werken onbezoldigd. Daarnaast zijn wij enorm gesteund door
een groep vrijwilligers die hun tijd of geld doneren.
Ons team bestaat uit 8 leden, waarvan 5 actief, verspreid over heel Nederland.

Gaya
Los Angeles

Lotte
Haarlem
Emmi / Jessica
Amsterdam
Anastasiya
Den Haag

Erik
Rotterdam

Lieke
Tilburg

5 / 18

Emmi Schumacher Penningmeester [bestuur]
Straatintimidatie gaat voor mij over een gevoel van machteloosheid. Van dat
gevoel wil ik af, niet alleen voor mezelf, maar voor alle meisjes, vrouwen en
LHBTI-ers in Nederland.

Gaya Branderhorst Oprichtster
Straatintimidatie is geen onderdeel van het spel der aantrekkingskracht tussen
heteromannen en -vrouwen. Het is het agressief en denigrerend uitzonderen
van een bepaalde groep, en dus discriminatie.

Lieke Lorea Gaminde Voorzitter [bestuur]
Straatintimidatie is voor veel vrouwen vanzelfsprekend, maar dat betekent niet
dat het oké is. Dat het niet strafbaar is betekent niet dat het juist is.

Erik Verweij Projectmedewerker Rotterdam
In een vrije samenleving kan het niet waar zijn dat de meeste vrouwen zó vaak
op straat worden lastiggevallen. Straatintimidatie moet strafbaar zijn, en
iedereen zou zich moeten uitspreken als ze zien dat iemand anders op straat
wordt lastig gevallen.

Anastasiya Dusanska Projectmedewerkster Den Haag
Ik droom van de dag dat ik naar buiten ga en enkel rekening hoef te houden
met de weersomstandigheden bij het bedenken van een outfit en niet van hoe
ik vandaag op straat bejegend zal worden. Daarom zet ik me in voor de
stichting Stop Straatintimidatie.

Jessica van der Pluijm Projectmedewerkster Amsterdam
In onze samenleving geldt het principe dat ieder mens de vrijheid heeft om
invulling en uiting te geven aan diens eigen leven, mits daarmee de ruimte van
de ander niet wordt beperkt. Sommigen begrijpen dit principe nog niet.

Lotte Feenstra Secretaris / Socials Manager [bestuur]
Dat iedereen overal veilig en vrij over straat kan. Dat is waar ik voor sta.
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Veelgestelde vragen
Wat is straatintimidatie?
Straatintimidatie vindt plaats in de openbare ruimte. Dader en slachtoffer kennen
elkaar meestal niet. De aanleiding voor straatintimidatie in het algemeen is niet meer
dan iemands (vermeende) geslacht, seksuele oriëntatie, of religie. Straatintimidatie
gericht op meisjes en vrouwen is daarbij meestal seksueel getint.
De overgrote meerderheid van de vrouwen wordt regelmatig, soms dagelijks
geconfronteerd met straatintimidatie. Vrouwen worden door volslagen onbekende
mannen uitgemaakt voor “hoer”, nagesist of herhaaldelijk en agressief gevraagd of ze
seks willen. Dit beperkt de bewegingsvrijheid van meisjes en vrouwen. Het maakt dat ze
bepaalde gebieden vermijden, zich anders gaan kleden, of simpelweg lang niet zo
ontspannen over straat gaan als mannen. In de Nederlandse samenleving staat
gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen voorop. Straatintimidatie staat dus haaks
op onze normen en waarden.
Straatintimidatie is dus een mensenrechtenissue. Lees hier wat de Verenigde Naties
schrijft over intimidatie van vrouwen in openbare gebieden.
Wat doen jullie er aan?
Wij zetten in op proactief beleid tegen straatintimidatie. Wij dringen o.a. aan op
onderzoek, monitoring en voorlichting over straatintimidatie aan scholieren en politie.
Sommige daders moeten consequenties ervaren voordat zij hun gedrag aanpassen.
Daarom stellen we tevens voor dat de overheid een boete oplegt aan mensen die zich
schuldig maken aan straatintimidatie.
Het voordeel van een boete is dat deze ter plekke kan worden opgelegd door een
politieagent. Maar ook bij afwezigheid van de agent kan een slachtoffer de politie bellen.
De agent kan dan bewijs gaan verzamelen. Zelfs als dit niet gevonden wordt, worden
daders zo in ieder geval vaker aangesproken op hun gedrag. Er hoeft dus geen aangifte
gedaan te worden door het slachtoffer. Wanneer de agent een boete uitschrijft, kan
hiertegen wel een procedure worden aangespannen door de dader. Dan ligt de last van
een procedure aanspannen dus niet bij het slachtoffer, maar bij de dader.
Mogen mannen dan niets meer zeggen tegen vrouwen?
Natuurlijk wel. We hebben het over intimidatie, niet over flirten. Een biertje aanbieden,
voor laten gaan bij de deur, een complimentje over de outfit? Dat kan nog altijd even
goed.
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Flirten is totaal iets anders dan straatintimidatie. Een onbekende vrouw uitschelden voor
“hoer” of reduceren tot een seksueel object is niet hetzelfde als een toenaderingspoging.
Straatintimidatie is een manier om vrouwen hun ‘plaats’ te wijzen, een manier om hen te
laten weten: “Je kan rondlopen, studeren, werken, maar je blijft een vrouw. En dus
hebben wij wat over je te zeggen.”
Is een verbod geen symboolpolitiek?
Een verbod op straatintimidatie is niet moeilijker te handhaven dan talloze andere
verboden. De meeste inbrekers worden niet op heterdaad betrapt. Grofvuil dumpen
gebeurt helaas ook meestal straffeloos. De reden dat de overheid toch een boete
instelt, is omdat men een signaal wil afgeven dat dit ongewenst gedrag is.
Straatintimidatie lijkt subjectiever dan bijvoorbeeld grofvuil dumpen; de één trekt zich
iets sneller aan dan de ander. Maar een verbod op grond van een ervaring van een
slachtoffer is ook niet nieuw; denk aan het verbod op belediging of bedreiging. Dit is een
strafbaarstelling die ziet op een gevoel dat mensen krijgen. Bovendien hindert grofvuil
de één ook meer dan de ander. Er wordt een boete ingesteld omdat de grote
meerderheid het erover eens is dat grofvuil dumpen ongewenst gedrag is. Deze
consensus bestaat ook voor straatintimidatie. Dus waarom staat daar dan nog geen
boete op?
Ons voorstel geeft de politie meer handvatten om plegers van straatintimidatie aan te
spreken en waar mogelijk te laten voelen in hun portemonnee dat hun gedrag wordt
gezien als schade toebrengend aan de maatschappij. De overlast die miljoenen
meisjes en vrouwen ervaren van straatintimidatie, weegt voor velen van hen veel
zwaarder dan bijvoorbeeld hondenpoep op de stoep (waar al wel een boete op staat).
Wat sommigen symboolpolitiek noemen, vinden wij een belangrijk signaal dat dit
gedrag niet thuishoort in onze maatschappij.
Ik ben een man. Waarom zou ik tekenen?
Ten eerste, omdat je mogelijk onze mening deelt dat het stelselmatig intimideren van
een groep mensen op straat niet thuishoort in onze samenleving. Ten tweede, omdat je
wellicht iemand die dichtbij je staat hebt die hier regelmatig last van ondervindt. Ten
derde, omdat deze jongens/mannen het verpesten voor de meerderheid van de
jongens/mannen die zich gedragen. Vrouwen worden zo vaak lastig gevallen, dat ze op
straat een soort schild optrekken. Dit maakt ze ook minder ontvankelijk voor jouw
respectvolle toenaderingspogingen, al dan niet van romantische aard.
Straatintimidatie belemmert een ongedwongen sociale interactie tussen mannen en
vrouwen in de publieke ruimte.
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Moet je een sociaal probleem niet anders oplossen dan met een boete?
Met alleen een boete kom je er inderdaad niet. Stichting Stop Straatintimidatie richt zich
daarom ook op voorlichting, en lobbyt naast een boete altijd voor monitoring en
bewustwording. Er zijn ook veel andere organisaties bezig met
bewustwordingsprojecten zoals Hollaback! en Stop Street Harrassment. Sommige
gerelateerde bewustwordingsprojecten zijn speciaal gericht op mannen, zoals
bijvoorbeeld White Ribbon, en in Nederland eMANcipator.
Inzetten op zowel strafbaarstelling als bewustwording is hoe we vrijwel ieder sociaal
probleem aanpakken in Nederland. Er bestaan bijvoorbeeld veel projecten om
kwestbare groepen jongeren niet in de criminaliteit terecht te laten komen. Dat wil niet
zeggen dat we oplichting en stelen dus niet meer strafbaar hoeven te stellen. Het beste
tegenmiddel is een juiste opvoeding. Maar waar die faalt, is strafbaarstelling een
noodzakelijk middel.
Valt straatintimidatie niet onder het verbod op belediging?
De meeste aspecten van straatintimidatie zijn (net) niet te vatten onder het verbod op
bedreiging of op belediging. Dit geldt zelfs voor het uitschelden voor ‘hoer’, omdat dit
naar de letter genomen een aanduiding voor een beroep is. Herhaaldelijk “Wil je seks?”
in het gezicht van iemand zeggen, kan naar de letter ook opgevat worden als een
toenaderingspoging.
Zo wordt dit gedrag echter niet ervaren door vrouwen. Zij voelen zich vernederd, zo niet
bedreigd. De jongens die dit gedrag vertonen, weten dit ook. Het doel van
straatintimidatie is niet versieren, maar intimideren.
Daarnaast moet voor belediging en bedreiging aangifte worden gedaan. Een boete kan
sneller door een agent opgelegd worden. Het slachtoffer hoeft dan geen procedure in.
Zijn er cijfers bekend?
• 41% van de ondervraagde Amsterdammers geeft aan het afgelopen jaar eens of
vaker te zijn geconfronteerd met één of meerdere vormen van straatintimidatie.
• 81% van de Amsterdamse vrouwen tussen 15-34 jaar geeft aan te zijn geconfronteerd
met één of meer vormen van (seksuele) straatintimidatie.
• 84% van de Rotterdamse vrouwen tussen 18-45 jaar is slachtoffer geweest van
(seksuele) straatintimidatie. 90% hiervan heeft haar gedrag aangepast naar
aanleiding van deze ervaring(en).
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• 80% van de slachtoffers van straatintimidatie negeert het gedrag meestal en loopt
door. Meer dan de helft van de ondervraagden heeft ook wel eens wat teruggezegd.
Slechts een kleine minderheid doet aangifte.
• 50% van LGBTQ+ gemeenschap in de EU vermijdt wel eens bepaalde openbare
ruimten vanwege straatintimidatie.
• 44% van de LGBTQ+ gemeenschap voelt zich wel eens respectloos behandeld op
straat.
• In 10%-14% van de gevallen van straatintimidatie zeggen de omstanders er wat van. De
behoefte bij slachtoffers aan bijval van omstanders is echter veel groter.
Deze cijfers komen uit onderzoeken van o.a. gemeente Amsterdam, gemeente Rotterdam, de EU en Amerikaanse organisaties.

Zijn er onderzoeken beschikbaar?
Onderstaand vind je de onderzoeken en rapporten die beschikbaar zijn over
straatintimidatie. Nog een ander artikel gevonden? Laat het ons weten!
Quickscan CCV
Belevingsonderzoek uitgaansleven Rotterdam
Seksuele straatintimidatie Erasmus Universiteit Rotterdam
Factsheet 2018 straatintimidatie Amsterdam
Veiligheidsmonitor Amsterdam 2018
Aanpak straatintimidatie Gemeente Amsterdam
Wetsvoorstel Seksuele Straatintimidatie van de leden Asscher en van Toorenburg
Hebben enkel vrouwen last van straatintimidatie?
Nee, natuurlijk niet. Straatintimidatie kan een ieder overkomen. Vrouwen zijn wel de
grootste groep die last heeft van straatintimidatie. Maar ook de LGBTQ+ gemeenschap
heeft er veel mee te maken. Net zoals mensen met een duidelijk religieuze uiting als
hoofddoek of keppel, of mensen met een beperking krijgen te maken met
straatintimidatie.
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Wat jij kunt doen
Teken voor een boete
Teken ons burgerinitiatief dat de Tweede Kamer vraagt om een boete in te stellen op
straatintimidatie. Zo wordt een duidelijke signaal afgegeven dat straatintimidatie niet
normaal is. De brief aan de Tweede Kamer lees je hier. Deze brief komt voort uit ons
juridisch vooronderzoek. Voor de geïnteresseerden is de juridische bijlage hier te vinden.
Deel onze do’s & don’ts
“Mag je als man dan niets meer tegen een vrouw zeggen?” Natuurlijk wel. Deel onze flyer
die helder uitlegt wat wel en niet acceptabel gedrag is. Voor de mensen die het nog niet
helemaal begrijpen. Download ‘m hier!

Download de StopApp
De StopApp biedt de mogelijkheid om seksuele straatintimidatie in Rotterdam op een
eenvoudige, veilige en anonieme manier te melden.
Met de app wordt de omvang en concentratie van straatintimidatie in kaart gebracht.
Deze informatie is belangrijk in gesprekken die de gemeente Rotterdam heeft met
handhavers, media en politici. Niemand kan dan nog ontkennen dat het allemaal wel
meevalt.
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Stem op de juiste politici
Wij zijn als stichting politiek neutraal en houden ons enkel bezig met het onderwerp
straatintimidatie. Tot nu hebben wij samengewerkt met o.a. de lokale en landelijke PvdA,
VVD, CDA en ChristenUnie. Verdiep je in de partijprogramma’s om te zien wie zich op dit
moment expliciet met straatintimidatie bezighoudt.

Naam

Partij

Wat hij/zij speciﬁek heeft gedaan tegen
straatintimidatie
Initiatiefwetsvoorstel strafbaarstelling van

Ahmed Marcouch

PvdA

seksuele straatintimidatidatie (eerste die zich
uitsprak)
Initiatiefwetsvoorstel strafbaarstelling van

Lodewijk Asscher

PvdA

seksuele straatintimidatidatie (overgenomen
van Marchouch)

Madeleine van
Toorenburg

Initiatiefwetsvoorstel strafbaarstelling van
CDA

seksuele straatintimidatidatie (overgenomen
van Marchouch)

Dilan Yesilgoz

VVD

Frank Visser

CU Haarlem

Ilana Rooderkerk

D66 Amsterdam

Marianne Poot

VVD Amsterdam

Imane Nadif

GroenLinks Amsterdam

Straatintimidatie bespreekbaar en strafbaar
maken in Amsterdam
Motie seksuele straatintimidatie in Haarlem
Voorstel Safe Streets ingediend bij
raadsvergadering gemeente Amsterdam
Voorstel Safe Streets ingediend bij
raadsvergadering gemeente Amsterdam
Voorstel Safe Streets ingediend bij
raadsvergadering gemeente Amsterdam
Inzetten op aanpak straatintimidatie in

Robin de Roon

D66 Rotterdam

Rotterdam, vooral gericht op structurele en
preventieve maatregelen

Joost Eerdmans

Leefbaar Rotterdam

Tanya Hoogwerf

Leefbaar Rotterdam

Richard de Mos

Initiatiefnemer van een verbod op
straatintimidatie in Rotterdam
Initiatiefnemer van een verbod op
straatintimidatie in Rotterdam

Hart voor Den Haag/

Motie pik-praat app tegen straatintimidatie

Groep de Mos

ingediend in Den Haag

Wij willen zo volledig mogelijk zijn met deze lijst. Heb je toevoegingen? Stuur ons dan
een mailtje op stop@straatintimidatie.nl.
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Deel je ervaring
Deel je ervaring met je omgeving, online en eventueel met de politie/handhavers of je
eigen gemeente. Hoe meer we straatintimidatie onder de aandacht brengen, hoe meer
mensen voelen dat ze er niet alleen voor staan, dat ze dergelijk gedrag niet hoeven te
accepteren en dat ze gesteund worden door anderen. Dit geldt voor slachtoffers van
straatintimidatie, maar ook omstanders.
Spreek je uit als omstander
Een tip voor iedereen die straatintimidatie ziet gebeuren: vraag aan het slachtoffer of ze
oké is. “Gaat het?” Dit is de Nederlandse versie van wat men in Amerika aanmoedigt om
te zeggen tegen slachtoffers van straatintimidatie (“You ok?”).
Vragen of het gaat aan het slachtoffer, geeft haar het gevoel dat ze niet alleen is en
doet dus af aan de intimidatie die ze zojuist heeft meegemaakt. Het geeft ook een
signaal aan de dader dat zijn gedrag niet normaal is, zonder hem aandacht of een
reden tot escalatie te geven.
Spreek je uit als slachtoﬀer
Afhankelijk van de situatie en van je persoonlijkheid, kun je soms wat zeggen van
straatintimidatie. Je hoeft je afkeuring zeker niet altijd in te houden.
Wanneer iemand intimiderende opmerkingen maakt terwijl hij in functie is, kun je zijn
baas aanspreken. Zo heeft een ondertekenaar PostNL eens gemaild over een postbode
die haar intimideerde. PostNL pakte dit goed op en gaf de man een reprimande.
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Publicaties
Wij zijn de afgelopen jaren heel wat in het nieuws geweest. Misschien zijn de
onderstaande artikelen, videos en nieuwsberichten handig voor je onderzoek.
2020
De Telegraaf: https://www.telegraaf.nl/nieuws/1015214633/straatintimidatie-he-mag-ik-je-zien
Omroep Tilburg: https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=3189545931108343&id=281160491946916&sfnsn=wa&d=w&vh=e
Ongecensureerd: https://www.youtube.com/watch?v=etgmDw1_a6U&feature=youtu.be
AD: https://www.ad.nl/den-haag/moeders-oma-s-dochters-en-vriendinnen-lopenprotestmars-in-scheveningen-na-me-too-intimidaties~a69272ad/?referrer=https://
www.google.com/
2019
Het Parool: https://www.parool.nl/amsterdam/politiek-zet-sisverbod-aan-de-kant~bec6cf83/?
utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=shared%20content&utm_content=p
aid&hash=5222b5d42d90c6ad02508afb539695d0c2fdab67
Brabants Dagblad: https://www.bd.nl/tilburg-e-o/mannen-die-je-op-straat-in-tilburg-lekkeretieten-naroepen-rot-toch-op~a62f86a4/?referrer=https://www.google.com/
NPO Radio 1: https://www.nporadio1.nl/achtergrond/14993-burgemeester-halsema-moet-zichdrukker-maken-over-vrouwen-die-last-hebben-van-seksuele-intimidatie-op-straat
NOS: https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=3189545931108343&id=281160491946916&sfnsn=wa&d=w&vh=e
Boncolor (podcast): https://www.youtube.com/watch?v=3nvesydoM3w&t=2797s
Grazia: https://grazia.nl/lifestyle/enquete-het-grote-straatintimidatie-onderzoek?
fbclid=IwAR0pIISzTe-_rQU1Hf6p36CWvgTRUc2fS3E52FFAwx8PwXQDLtVy6JFM7-s
VROUW: https://vrouw.nl/artikel/praat-mee/63404/tssss-waarom-niet-ook-in-nederlandstraatintimidatie-hard-aanpakken
2018
Trouw: https://www.trouw.nl/samenleving/wat-brengt-het-feminisme-in-2018-aan-tafel-metvijf-vooraanstaande-vrouwen~a9e2bf22/
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Univers: https://universonline.nl/2018/02/26/tilburgse-studente-voorop-de-strijd-tegenstraatintimidatie
TF1: https://www.tf1.fr/tf1/jt-20h/videos/20-heures-20-mars-2018.html
RTV Utrecht: https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1793735/onrust-over-straatintimidatie-in-utrechtwat-te-doen-bij-vervelend-en-opdringerig-gedrag.html
WNL Op Zaterdag: https://wnl.tv/2018/08/04/homohaters-roze-overall-taakstraf/ / https://
soundcloud.com/user-905364887/laat-homohaters-in-een-roze-overall-hun-taakstrafuitvoeren-dan-staan-ze-voor-schut
Parool: https://www.parool.nl/amsterdam/-amsterdams-sisverbod-is-wassen-neus~a4603454/
#&gid=1&pid=b0553d94-a3b9-4adf-8950-d1a15d73d494
Binnenlands Bestuur: https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/enige-cultuur-die-jestigmatiseert-is.9595083.lynkx
Parool: https://www.parool.nl/amsterdam/vvd-eist-actie-na-noodkreet-overstraatintimidatie~a4603542/?
utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=shared%20content&utm_content=fr
ee
Parool: https://www.parool.nl/opinie/-het-sisverbod-in-amsterdam-is-op-symboolpolitiekberust~a4603525/?
utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=shared%20content&utm_content=fr
ee
De Volkskrant: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/voor-het-eerst-treedt-hetsisverbod-in-werking-twee-mannen-moeten-zich-voor-de-rechtbankverantwoorden~b3e609cd/
NOS stories: https://www.instagram.com/p/Brk4N8vlLWv/?
utm_source=ig_share_sheet&igshid=1rpicvsc0v3zd
NOS journaal: https://nos.nl/uitzending/38402-nos-journaal.html https://www.npostart.nl/nosjournaal/19-12-2018/POW_03689229
NPO Radio 1: https://www.nporadio1.nl/gemist?
option=com_nporadio1&view=items&date=2018-12-19
BNR: https://www.bnr.nl/podcast/ask-me-anything/10364098/straatintimidatie
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Parool: https://www.parool.nl/amsterdam/hoe-staat-het-er-nu-voor-met-hetsisverbod~a4615738/
NPO Radio 1: https://www.nporadio1.nl/homepage/13720-podcast-de-dag-is-hey-schatjevrijheid-van-meningsuiting
2017
Algemeen Dagblad: http://www.ad.nl/nieuws/een-intimidatieverbod-helpt-dat-wel~ab6e8bf5/
RTL Nieuws: http://www.rtlxl.nl/?&_ga=1.236920129.1956401579.1487201105#!/rtl-nieuws-132237/
c47f382a-5fe2-360e-8eae-41a04e7be328
Radio 1: https://www.nporadio1.nl/dit-is-de-dag/onderwerpen/27620-2017-02-15-marcouch-wilverbod-op-straatintimidatie
Sociale Vraagstukken: https://www.socialevraagstukken.nl/seksuele-straatintimidatiefenomeen-met-veel-gezichten-vraagt-om-aanpak-op-maat/
RT Amstelveen: https://rtva.nl/2017/02/pssst-meisje-zin-seks/?
utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
Chicks And The City: https://www.chicksandthecity.nl/8-maart-catc-viert-feest/
Gemeente Rotterdam: https://www.rotterdam.nl/nieuws/straatintimidatie-strafba/
Reformatorisch Dagblad: https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/grote-steden-gaan-sissen-opstraat-aanpakken-1.1407204
Chicks And The City: https://www.chicksandthecity.nl/14-juni-chicks-vs-boys/
Vice: https://www.vice.com/nl/article/qvpw3p/waarom-zou-je-psst-meisje-naar-iemandroepen-als-dit-vrijwel-nooit-tot-seks-leidt
Stop Street Harassment: http://www.stopstreetharassment.org/2017/07/new-research-newcampaign/
Vice: https://www.vice.com/nl/article/nevp9m/waarom-straatintimidatie-ook-eenmannenzaak-zou-moeten-zijn?utm_source=broadlyfbned
Het RechtenStudentje: http://www.hetrechtenstudentje.nl/studentenleven/7x-studenten-en-hunvrijwilligerswerk-deel-1/
Het RechtenStudentje: https://www.hetrechtenstudentje.nl/nieuws/seksuele-straatintimidatiejuridisch-aangepakt/
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Women INC: https://wo-men.nl/stichting-stop-straatintimidatie-lanceert-itsaright-video/
T-Nederland (forum voor transgender personen): https://t-nederland.nl/forum/viewtopic.php?
f=25&t=5473
Feniks: http://fenikstilburg.nl/Home/Nieuws.html?cId=Nieuws&rId=169
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Veel
succes!
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