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HOOFDSTUK 1

ONDERZOEKSVERANTWOORDING



1.1 Inleiding

In opdracht van gemeente Veenendaal heeft het onderzoeksbureau Research 2Evolve een onderzoek, over straatintimidatie,
uitgevoerd onder de leden van het burgerpanel Veenendaal.

De uitkomsten van dit onderzoek gebruikt de gemeente voor het verbeteren van het beleid betreffende straatintimidatie. 

1.2 Uitvoering van het onderzoek

1.3 Responsoverzicht

Steekproef Burgerpanel Veenendaal

Methode Online

Uitnodiging Per e-mail

Veldwerkperiode Woensdag 18 september – zondag 6 oktober 2019

Herinnering 1 keer

N

Bruto steekproef 1161

Complete vragenlijsten 604

Respons 52%

Open link 196

Totaal respons (panel & open link) 800
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Onderzoeksverantwoording

1.4 Weging

Als de respons afwijkt op de variabelen leeftijd en/of wijk, is er een weging toegevoegd, zodat de resultaten een juiste 
afspiegeling vormen van de werkelijke bevolking. Dit is een gangbare werkwijze in statistisch kwantitatief onderzoek. Personen 
in ondervertegenwoordigde groepen krijgen een gewicht groter dan 1 en tellen relatief zwaarder mee in het totaalresultaat. 
Personen in groepen met een oververtegenwoordiging krijgen een gewicht kleiner dan 1 waardoor ze minder zwaar mee tellen. 
Hiermee zijn de resultaten gecorrigeerd om de mogelijke invloed van een niet geheel representatieve steekproef weg te nemen. 
Doorgaans wordt een maximale weegfactor van 3 gehanteerd.

1.5 Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid 

Het betrouwbaarheidspercentage geeft de kans aan dat bij herhaling van het onderzoek hetzelfde uit het onderzoek komt. Bij 
een betrouwbaarheidspercentage van 95% is er 95% kans bij herhaling dat de antwoorden hetzelfde zullen zijn met andere 
respondenten binnen de doelgroep. 

De nauwkeurigheid (uitgedrukt in foutmarge) geeft het gebied aan, waarbinnen de werkelijke waarde in de populatie ligt. De 
foutmarge is het percentage dat het antwoord kan afwijken van de werkelijkheid. Als de foutmarge 4% is, en 47% van 
steekproef een bepaald antwoord geeft, dan ligt dit percentage in werkelijkheid maximaal 4% boven of 4% onder deze 47%, dus 
tussen de 43% en 51% (een lagere foutmarge vereist een grotere steekproef). Een betrouwbaarheidsniveau van 95% en een 
foutmarge van 5% is gangbaar en algemeen geaccepteerd bij (statistisch) kwantitatief onderzoek.
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Onderzoeksverantwoording
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1.6 Samenstelling respondenten

De steekproef is, uitgesplitst naar enkele achtergrondkenmerken, als volgt samengesteld:

1.7 Leeswijzer

Daar waar de som van de resultaten niet precies op 100% uitkomt, wordt dit veroorzaakt door afrondingsverschillen of was meer 
dan één antwoord toegestaan. Waar in de grafieken ongelijke N-en (aantal respondenten) te zien zijn, wordt dit veroorzaakt door 
het uitsluiten van de antwoordcategorie ‘geen mening/niet van toepassing’’ en/of routing in de vragenlijst. In de rapportage wordt 
de ongewogen N weergegeven.

Als in de rapportage over verschillen wordt gesproken, betekent dit dat dit statistisch niet aan toeval toe te schrijven is en dus 
betekenisvol kan zijn. In deze rapportage is gekeken of er (significante) verschillen zijn en zijn de opvallende zaken benoemd.

De open antwoorden worden letterlijk en onbewerkt opgeleverd en indien er opvallende resultaten zijn, worden deze verwerkt in de
rapportage. 

Voor deze peiling hebben wij gecontroleerd of er een afwijking is ten opzichte 
van de werkelijkheid op basis van de variabelen leeftijd en wijk.

In dit geval zijn met name de leeftijdsgroep 16 t/m 34 jaar 
ondervertegenwoordigd en krijgen hier een weegfactor groter dan 1.

De respondenten van 65 jaar en ouder en respondenten woonachtig in 
Centrum zijn oververtegenwoordigd en krijgen een gewicht kleiner dan 1.

Met het aantal respondenten dat heeft deelgenomen (=800) kan met een 
betrouwbaarheid van 95% en een foutmarge van 3,4% uitspraken gedaan 
worden op totaalniveau.

Doordat met name de jongeren (16 t/m 34 jaar) zijn ondervertegenwoordigd, 
zijn de resultaten niet zondermeer te vertalen naar de (gemiddelde) mening 
van de inwoners van gemeente Veenendaal, maar geven wel een goede 
indicatie.

Geslacht N % N %

Man 406 50,7 363 45,4

Vrouw 384 48,0 426 53,3

Onbekend 10 1,3 10 1,3

Leeftijd N % N %

16 t/m 34 jaar 125 15,6 236 29,5

35 t/m 49 jaar 158 19,8 188 23,6

50 t/m 64 jaar 245 30,6 190 23,7

65 jaar en ouder 262 32,8 176 22,0

Onbekend 10 1,3 10 1,3

Wijk N % N %

Centrum 131 16,4 66 8,2

Noordoost 155 19,4 161 20,1

Noordwest 97 12,1 115 14,4

West 193 24,1 189 23,6

Zuidoost 155 19,4 174 21,8

Zuidwest 59 7,4 85 10,6

Onbekend 10 1,3 10 1,3

ONGEWOGEN GEWOGEN
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RESULTATEN



Hoe vaak bent u de afgelopen 12 maanden ergens in Veenendaal door onbekenden... 
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Resultaten
Burgerpanel
Veenendaal

Totaal nooit 1 of 2 keer
3 tot en met 10 

keer
meer dan 10 

keer
weet niet meer

gecomplimenteerd met uw uiterlijk 800 66% 17% 9% 6% 3%

nagefloten 800 81% 8% 6% 4% 1%

nagesist of geklakt 800 82% 7% 5% 4% 1%

nagestaard 800 58% 14% 8% 14% 6%

nageroepen met seksueel getinte opmerkingen 800 82% 9% 6% 2% 1%

nageroepen met seksueel getinte beledigingen 800 86% 7% 4% 3% 0%

om seks gevraagd 800 95% 3% 1% 1% 0%

achterna gelopen 800 83% 11% 3% 2% 1%

betast 800 95% 4% 0% 0% 1%

in het nauw gedreven met seksuele bedoelingen 800 96% 3% 0% 0% 0%

De meest voorkomende situaties die de afgelopen 12 maanden ergens in Veenendaal zijn ervaren door de respondenten zijn nagestaard worden en 
gecomplimenteerd worden met het uiterlijk door onbekenden. Ruim een derde (36%) is wel eens nagestaard en een derde (32%) is gecomplimenteerd met 
uw uiterlijk door onbekenden.

Vervolgens noemen respondenten het vaakst door onbekenden te worden nagefloten (18%), nageroepen met seksueel getinte opmerkingen (17%), nagesist
of geklakt of achterna gelopen (16%) en nageroepen met seksuele beledigingen (14%).

Het minst komen de volgende zaken voor: om seks gevraagd worden (5%), betast worden (4%) en in het nauw gedreven worden met seksuele bedoelingen 
(3%).



Wat doen de volgende ervaringen met u of zouden ze met u doen? 
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Resultaten
Burgerpanel
Veenendaal

Totaal
ik voel me 

gevleid
het doet me 

niks

het maakt 
mij aan het 

lachen

ik word 
boos

ik voel me 
ongemakke

lijk

ik voel me 
bang of 
onveilig

ik voel me 
onzeker 

over mijn 
uiterlijk

anders

gecomplimenteerd met uw uiterlijk 793 42% 21% 23% 2% 21% 5% 3% 5%

nagefloten 789 8% 31% 23% 10% 31% 5% 1% 6%

nagesist of geklakt 788 1% 26% 6% 27% 30% 15% 2% 6%

nagestaard 789 4% 38% 6% 6% 41% 11% 3% 5%

nageroepen met seksueel getinte opmerkingen 789 2% 18% 7% 36% 29% 25% 1% 5%

nageroepen met seksueel getinte beledigingen 790 1% 16% 4% 45% 26% 29% 2% 5%

om seks gevraagd 785 3% 14% 11% 38% 23% 32% 1% 7%

achterna gelopen 786 0% 13% 1% 23% 28% 53% 0% 4%

in het nauw gedreven met seksuele bedoelingen 787 1% 11% 1% 35% 19% 56% 0% 6%

Ruim de helft van de respondenten geeft aan zich bang of onveilig te voelen als men wordt achterna gelopen (53%) of in het nauw wordt gedreven met 
seksuele bedoelingen (56%). Als men wordt nageroepen met seksueel getinte opmerkingen en beledigingen of om seks wordt gevraagd, wordt men 
voornamelijk boos en daarnaast voelt men zich ook bang of onveilig en ongemakkelijk. Bij het nagefloten, nagesist of geklakt en nagestaard worden, 
voelt men zich met name ongemakkelijk is en doet het men niets. Als men gecomplementeerd wordt met hun uiterlijk voelt men zich voornamelijk 
gevleid (42%).



Wat is volgens u de reden of zijn de redenen dat sommige personen seksuele straatintimidatie vertonen? (N=800)

80%

68%

48%

40%

39%

33%

30%

11%

10%

9%

5%

6%

3%

stoer doen voor vrienden

omdat ze geen respect hebben voor andere
mensen

omdat ze onder invloed zijn van drank en/of
drugs

culturele redenen

omdat ze macht uit willen oefenen

uit verveling

ze weten niet hoe kwetsend/vervelend het is

vooroordelen

door de hormonen

zo doen ze gewoon

om mij te kwetsen

anders

ik weet het niet
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Resultaten
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Stoer doen voor vrienden
Geen respect hebben voor andere mensen

Onder invloed van drank en/of drugs

TOP 3



Heeft u de afgelopen 12 maanden zelf wel eens te maken gehad met seksuele straatintimidatie? (N=800)

11%

87%

2%

Ja

Nee

Weet niet
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Resultaten
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87% heeft de afgelopen 12 maanden zelf niet te 
maken gehad met seksuele straatintimidatie



Hoe vaak heeft u de afgelopen 12 maanden seksuele straatintimidatie meegemaakt op de volgende locaties?
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Resultaten
Burgerpanel
Veenendaal

Totaal* nooit 1 of 2 keer
3 tot en met 10 

keer
meer dan 10 

keer
weet niet meer

in mijn eigen buurt 60 42% 37% 18% 4% 0%

in een winkelgebied 60 24% 32% 31% 8% 4%

op andere drukke wegen of pleinen 60 41% 35% 10% 3% 12%

in het openbaar vervoer 60 67% 17% 3% 3% 10%

bij haltes van het openbaar vervoer 60 66% 20% 1% 3% 10%

in een park 61 54% 25% 12% 3% 7%

op stille / rustige plekken 60 45% 28% 11% 6% 10%

in de openbare ruimte rond de school of werkplek 60 53% 22% 10% 6% 9%

industrieterrein 60 90% 2% 1% 3% 4%

Van de respondenten die de afgelopen 12 maanden te maken hebben gehad met seksuele straatintimidatie was dit met name in een winkelgebied (71%), in 
de eigen buurt (59%) en op andere drukke wegen of pleinen (48%). 

Op het industrieterrein kwam dit nauwelijks voor (6%).

* Selectie: respondent heeft seksuele straatintimidatie meegemaakt



In welke wijk of wijken heeft u de afgelopen 12 maanden seksuele straatintimidatie meegemaakt? (N=60*)

78%

35%

20%

13%

5%

Noord / Centrum

Zuid

West

Oost

Ergens anders
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Resultaten
Burgerpanel
Veenendaal

78%
geeft aan de afgelopen 12 maanden seksuele 
straatintimidatie meegemaakt te hebben 
in de wijk Noord / Centrum

* Selectie: respondent heeft seksuele straatintimidatie meegemaakt



15

Resultaten
Burgerpanel
Veenendaal

Hoe vaak heeft u de afgelopen 12 maanden op de volgende dagen seksuele straatintimidatie meegemaakt?

Totaal* nooit zelden soms vaak altijd

doordeweeks (maandag t/m vrijdag) 60 13% 22% 46% 17% 1%

in het weekend (zaterdag of zondag) 60 6% 13% 30% 48% 4%

Hoe vaak heeft u de afgelopen 12 maanden op de volgende tijden seksuele straatintimidatie meegemaakt?

Totaal* nooit zelden soms vaak altijd

Overdag (07:00 tot 16:00 uur) 60 18% 38% 35% 7% 1%

Vooravond (16:00 uur tot 20:00 uur) 60 14% 14% 45% 26% 1%

Avond (20:00 uur tot 00:00 uur) 60 18% 6% 26% 47% 3%

Nacht (00:00 uur tot 07:00 uur) 60 34% 12% 15% 32% 6%

Ruim twee derde (68%) van de respondenten, die de afgelopen 12 maanden last hebben gehad van seksuele straatintimidatie, hebben dit doordeweeks 
meegemaakt en/of ruim acht op de tien (82%) heeft dit in het weekend meegemaakt.

Van de respondenten die seksuele straatintimidatie hebben meegemaakt, geeft drie kwart (76%) aan dat dit in de avond was (20:00 – 0:00 uur) en ruim 
zeven op tien (72%) noemt de vooravond (16:00 – 20.00 uur) als tijdstip waarop men seksuele straatintimidatie heeft meegemaakt.

* Selectie: respondent heeft seksuele straatintimidatie meegemaakt



Hoe vaak zijn de volgende situaties voor u van toepassing geweest?
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Resultaten
Burgerpanel
Veenendaal

Totaal* nooit 1 keer voorgekomen
meer dan 1 keer 

voorgekomen

om seksuele straatintimidatie te vermijden ben ik verhuisd 60 95% 5% 0%

om seksuele straatintimidatie te vermijden heb ik een nieuwe 
school of werk op een andere plek gezocht

60 94% 6% 0%

Bijna niemand (respectievelijk 95% en 94%) is verhuisd of heeft een nieuwe school of werkplek gezocht om seksuele straatintimidatie te vermijden.

* Selectie: respondent heeft seksuele straatintimidatie meegemaakt



Hoe reageerde u toen u te maken kreeg met seksuele straatintimidatie? (N=60*)

76%

67%

48%

42%

38%

28%

11%

10%

9%

4%

3%

2%

3%

ik negeerde het

ik liep zo snel mogelijk door

ik pakte mijn telefoon

ik was alert

ik liep een andere route dan ik van plan was

ik heb een afwijzend gebaar gemaakt of keek
afwijzend

ik ben bij andere mensen gaan staan/lopen of
probeerde hun aandacht te trekken

ik zei dat ik er niet van gediend was of ben in
discussie gegaan

ik moest erom lachen / ik maakte een grappige
opmerking

ik pakte mijn wapen

ik belde de politie

ik begon een gesprek

anders
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Resultaten
Burgerpanel
Veenendaal

Negeren
Zo snel mogelijk doorlopen

Telefoon pakken

TOP 3

* Selectie: respondent heeft seksuele straatintimidatie meegemaakt



Wat was/waren bij het laatste incident de reactie(s) van de pleger(s)? (N=60*)

64%

30%

24%

4%

19%

7%

ging(en) gewoon door

liep(en) achter mij aan

werd(en) agressiever / het werd erger

werd(en) minder agressief / het werd minder

stopte(n)

anders
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Resultaten
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Veenendaal

Bijna twee derde (64%) van de respondenten geeft aan 
dat de pleger(s) gewoon door gingen ondanks de 
reactie van de respondenten. 

Drie op de tien (30%) geeft aan dat de pleger(s) achter 
de respondent aan liepen.

* Selectie: respondent heeft seksuele straatintimidatie meegemaakt



Hoe vaak maakte u seksuele straatintimidatie mee waarbij u hoopte dat iemand u zou komen helpen? (N=60*)

35%

47%

10%

9%

nooit

1 of 2 keer

3 tot en met 10 keer

10 keer of meer
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Resultaten
Burgerpanel
Veenendaal

66%
geeft aan seksuele straatintimidatie 
meegemaakt te hebben en hoopte dat 
iemand zou komen helpen

* Selectie: respondent heeft seksuele straatintimidatie meegemaakt



Wat deden de omstanders bij het laatste incident waarbij u hoopte dat omstanders u zouden komen helpen? (N=38*)

59%

39%

32%

7%

6%

4%

0%

0%

0%

0%

er waren geen omstanders aanwezig of niemand
hoorde wat er gebeurde

ze keken afkeurend naar de plegers

ze deden niets

ze keken verbaasd

ze deden mee met de plegers

ze bleven bij me in de buurt of spraken me aan
zodat ik weg kon komen

ze grepen fysiek in

ze spraken de pleger(s) aan op hun gedrag

ze vroegen achteraf hoe het met me ging

anders
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Resultaten
Burgerpanel
Veenendaal

Bij zes op de tien respondenten (59%) waren er geen 
omstanders aanwezig of hoorde niemand wat er 
gebeurde tijdens het laatste incident waarbij ze hoopten 
dat omstanders zouden komen helpen.

Vier op de tien (39%) geeft aan dat omstanders 
afkeurend naar de pleger(s) keken en een derde (32%) 
deed niets.

* Selectie: respondent heeft seksuele straatintimidatie meegemaakt en hoopte dat iemand zou komen helpen



Hoe belangrijk of onbelangrijk zijn de volgende kenmerken voor uw veiligheidsgevoel op het moment dat u zelf seksuele straatintimidatie meemaakt? 

21

Resultaten
Burgerpanel
Veenendaal

Totaal* (Zeer) belangrijk Neutraal (Zeer) onbelangrijk

straatverlichting (in avond en nacht) 60 91% 8% 1%

aanwezigheid van camera’s 60 76% 21% 3%

(verkeers)drukte in de straat 59 80% 16% 5%

dat de straat er netjes uitzet 59 58% 25% 17%

nabijheid tot winkels, horeca, scholen, etc. 58 60% 25% 15%

dat ik goed zicht heb op de omgeving 60 85% 10% 5%

nabijheid van toezichthouders 57 78% 17% 5%

of er woningen op straat uitkijken 58 79% 13% 8%

Respondenten die de afgelopen 12 maanden seksuele straatintimidatie hebben meegemaakt, geven vooral aan dat straatverlichting (91%) en het goed zicht 
hebben op de omgeving (85%) (zeer) belangrijk zijn voor hun veiligheidsgevoel. Ook vindt men verkeersdrukte in de straat (80%), aanwezigheid van 
woningen die op straat uitkijken (79%), de nabijheid van toezichthouders (78%) en de aanwezigheid van camera’s (76%) (zeer) belangrijk voor het 
veiligheidsgevoel. (Bijna) zes op de tien vindt ook de nabijheid van winkels, horeca, scholen etc. (60%) en dat de straat er netjes uitziet (58%) bijdragen aan 
het veiligheidsgevoel.

* Selectie: respondent heeft seksuele straatintimidatie meegemaakt
Let op: Weet niet/geen mening is niet opgenomen in deze tabel



Kunt u hieronder aangeven hoe vaak de volgende situaties voor u van toepassing zijn, om seksuele straatintimidatie te vermijden of u ertegen te verweren…
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Resultaten
Burgerpanel
Veenendaal

Totaal nooit zelden soms vaak altijd

draag ik een koptelefoon 775 82% 4% 5% 5% 3%

bel ik iemand of doe ik alsof ik bel 774 68% 8% 16% 5% 3%

loop ik niet langs groepen 777 38% 15% 25% 15% 6%

maak ik geen oogcontact 774 36% 14% 19% 19% 12%

pas ik mijn kleding aan 776 82% 7% 6% 3% 3%

vermijd ik bepaalde plekken overdag 775 67% 13% 14% 3% 2%

vermijd ik bepaalde plekken ‘s avonds 777 28% 11% 29% 21% 12%

ga ik niet alleen over straat 770 55% 15% 18% 8% 4%

ga ik s avonds niet over straat 771 51% 16% 16% 11% 6%

vermijd ik bepaalde activiteiten 774 59% 16% 19% 5% 1%

draag ik gewone voorwerpen als wapen 774 87% 5% 5% 2% 2%

draag ik pepperspray of een wapen 774 95% 1% 2% 2% 1%

anders 132 75% 3% 5% 8% 9%

Om seksuele straatintimidatie te vermijden of zich ertegen te verweren, geeft ruim zes op de tien (62%) aan ‘s avonds bepaalde plekken te vermijden. Ook 
geeft (bijna) de helft aan geen oogcontact te maken (50%) en niet langs groepen te lopen (46%). 

Bijna niemand draagt een wapen of pepperspray (95%) of draagt gewone voorwerpen als wapen (87%).



Hoe vaak heeft u een melding gemaakt van seksuele straatintimidatie? (N=800)

0%

2%

22%

75%

altijd (ik heb alle keren van seksuele
straatintimidatie gemeld)

niet altijd, maar wel 1 of een aantal keer

ik heb wel seksuele intimidatie meegemaakt,
maar nooit een melding gemaakt

ik heb nooit seksuele intimidatie meegemaakt
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Resultaten
Burgerpanel
Veenendaal

Van de respondenten die seksuele straatintimidatie 
hebben meegemaakt heeft het overgrote deel hier geen
melding van gemaakt.

Drie kwart (75%) geeft aan nooit seksuele intimidatie 
te hebben meegemaakt.



Waar heeft u deze melding(en) gedaan? (N=17*)

100%

0%

3%

politie

gemeente

ergens anders
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Resultaten
Burgerpanel
Veenendaal

Van de respondenten die een melding hebben gemaakt 
heeft iedereen (100%) dit bij de politie gedaan.

Let op: resultaten zijn indicatief: lage n.

* Selectie: respondent heeft seksuele straatintimidatie meegemaakt en heeft daar melding van gemaakt



Hoe is uw melding afgehandeld? (N=17*)

5%

10%

12%

14%

28%

7%

6%

de pleger(s) is/zijn bestraft

de pleger(s) is/zijn opgepakt

de pleger(s) is/zijn aangesproken op hun gedrag

er is een aangifte opgenomen en proces verbaal
opgemaakt

er is meer surveillance (van politie) gekomen

anders

weet niet
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Resultaten
Burgerpanel
Veenendaal

Van de respondenten die een melding hebben gemaakt, 
geeft bijna drie op de tien (28%) aan dat er hierdoor 
meer surveillance (van politie) is gekomen.

Let op: resultaten zijn indicatief: lage n.

* Selectie: respondent heeft seksuele straatintimidatie meegemaakt en heeft daar melding van gemaakt



Wat is de reden dat u niet of nooit een melding heeft gemaakt van seksuele intimidatie? (N=143*)

66%

34%

22%

20%

13%

11%

4%

4%

3%

2%

0%

10%

4%

ik denk dat het geen zin heeft

ik vind het niet ernstig genoeg

dat kost te veel tijd of moeite

de politie heeft het al druk genoeg

ik schaam me ervoor

vanwege de reactie van de pleger als hij het zou
merken

het is ter plekke opgelost

ik wil niet dat mijn familie erachter komt dat dit
mij is overkomen

ik was onder invloed van alcohol en/of drugs

ik wil de pleger niet in de problemen brengen

ik had het zelf uitgelokt

anders

weet niet
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Resultaten
Burgerpanel
Veenendaal

Heeft geen zin
Niet ernstig genoeg
Kost te veel tijd of moeite

TOP 3

* Selectie: respondent heeft seksuele straatintimidatie meegemaakt en heeft daar geen melding van gemaakt
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