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Aanleiding 
U heeft in het Nationaal actieprogramma seksueel grensoverschrijdend gedrag en 
seksueel geweld (hierna: NAP) aangekondigd om grootschalige 
publiekscommunicatie te starten. Ter voorbereiding hierop heeft I&O Research in 
opdracht van het ministerie van OCW en SZW een publieksmonitor uitgevoerd 
waarbij sentimenten die in Nederland leven rondom het thema in beeld zijn 
gebracht. De resultaten van deze publieksmonitor worden op de conferentie van 
het NAP op 22 maart gedeeld met de aanwezige stakeholders. Daarom dienen de 
resultaten van de publieksmonitor ook op die dag aan de Tweede Kamer 
verzonden te worden. In deze nota vindt u het voorstel voor verzending aan de 
Tweede Kamer en het vervolg. Deze nota wordt parallel aan MSZW gestuurd, 
omdat zij de brief medeondertekent. 

Geadviseerd besluit 
• De publieksmonitor (zie bijlage III) inclusief korte aanbiedingsbrief (zie bijlage 

I) en zonder beleidsreactie samen met MSZW ondertekenen en vervolgens 
uiterlijk woensdag 22 maart verzenden aan de Tweede Kamer. In de 
aanbiedingsbrief geeft u aan dat de beleidsreactie aan de Tweede Kamer volgt 
vóór het commissiedebat over het NAP, dat gepland staat op 24 mei 2023. 

Kernpunten 
• U heeft dinsdag 21 maart aangegeven een beleidsreactie richting de Tweede 

Kamer te willen versturen op deze publieksmonitor.  
• Het voorstel, afgestemd met MSZW, is om deze beleidsreactie te versturen 

vóór het commissiedebat over het NAP, zodat de Tweede Kamer de laatste 
stand van zaken aangaande het NAP heeft ontvangen voor dit debat. 

• Tevens had MSZW een aantal suggesties voor de aanbiedingsbrief die zijn 
overgenomen. Zie bijlage II voor de versie met track changes. Zie bijlage I 
voor de aanbiedingsbrief zelf. 

• De resultaten van de publieksmonitor worden de komende periode geduid en 
vervolgens gebruikt bij de totstandkoming van de publiekscommunicatie van 
het NAP. Als het onderzoek op termijn wordt herhaald kan dit een onderdeel 
zijn van de monitoring en evaluatie van de voortgang op het NAP. 

• De publiekscommunicatie wordt naar alle waarschijnlijkheid na de zomer van 
2023 gestart. Eén van de doelgroepen is dan de omstander op de werkvloer.  

• Het nieuwsbericht en de sociale media vanuit OCW en SZW behorend bij de 
lancering van deze publieksmonitor wordt separaat met u en MSZW 
afgestemd. 

Emancipatie 

Van 
 

 

Datum 
22 maart 2023 

Referentie 
37455285 

Bijlagen 
Bijlage I. Aanbiedingsbrief. 

Bijlage II. Aanbiedingsbrief met 
track changes.  

Bijlage III. Publieksmonitor. 
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afgestemd 
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Toelichting 
• De bekendheid met het thema, het gevoel van urgentie, de bespreekbaarheid 

en eigen acties rond seksueel grensoverschrijdend gedrag zijn uitgevraagd 
onder 2.700 respondenten.  

• Hoofdvraag in het onderzoek was welke sentimenten er in Nederland leven 
met betrekking tot seksueel grensoverschrijdend gedrag en welke kenmerken 
van verschillende groepen mensen te koppelen zijn aan deze sentimenten. De 
publieksmonitor is mede bedoeld ter voorbereiding van de 
publiekscommunicatie. Een beleidsreactie is daarom niet noodzakelijk. De 
resultaten worden rechtstreeks gebruikt in de uitvoering van het NAP.  

• De resultaten van de publieksmonitor worden mondeling gedeeld met de 
deelnemers van de conferentie van het NAP (22 maart 2023). U wordt tijdens 
de plenaire opening van de conferentie samen met MSZW geïnterviewd over 
onder andere deze publieksmonitor. Hiervoor volgt een separate 
voorbereiding, inclusief Q&A voor de publieksmonitor. 

 
Enkele resultaten uit de publieksmonitor 
• De helft van de Nederlanders (50%) geeft aan zelf weleens te maken hebben  

gehad met gedrag dat zij zelf als seksueel grensoverschrijdend gedrag 
bestempelden.  

• Bijna zeven op de tien Nederlanders (68%) is van mening dat dit gedrag 
harder moet worden aangepakt in Nederland.  

• Van de Nederlanders met kinderen, geeft bijna twee derde (64%) aan dat zij 
het onderwerp seksueel grensoverschrijdend gedrag met hun kinderen 
bespreken.  

• Iets minder dan de helft van de Nederlanders (46%) zegt wel eens met 
vrienden te praten over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Van de 
Nederlanders met kinderen geeft bijna twee derde (64%) aan dat zij he 
tonderwerp seksueel grensoverschrijdend gedrag met hun kinderen 
bespreken. 

• Met name jongeren (tot 34 jaar), theoretisch opgeleiden, vrouwen, 
LHBTIQ+’ers, links-progressieve kiezers en inwoners van zeer stedelijke 
gebieden benoemen een van de in het onderzoek voorgelegde handelingen 
vaker als seksueel grensoverschrijdend. Opvallend is dat met name de 
opvattingen van jongeren significant vaak afwijken van ouderen (65+’ers). 
Ouderen lijken juist aan te geven dat zij geen goed beeld hebben bij seksueel 
grensoverschrijdend gedrag, waarbij het zeer aannemelijk is dat zij minder (of 
helemaal niet meer) in de situaties terechtkomen wanneer dit plaatsvindt.  

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
Niet van toepassing. 
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Aanleiding 
U heeft in het Nationaal actieprogramma seksueel grensoverschrijdend gedrag en 
seksueel geweld (hierna: NAP) aangekondigd om grootschalige 
publiekscommunicatie te starten. Ter voorbereiding hierop heeft I&O Research in 
opdracht van het ministerie van OCW en SZW een publieksmonitor uitgevoerd 
waarbij sentimenten die in Nederland leven rondom het thema in beeld zijn 
gebracht. De resultaten van deze publieksmonitor worden op de conferentie van 
het NAP op 22 maart gedeeld met de aanwezige stakeholders. Daarom dienen de 
resultaten van de publieksmonitor ook op die dag aan de Tweede Kamer 
verzonden te worden. In deze nota vindt u het voorstel voor verzending aan de 
Tweede Kamer en het vervolg. Deze nota wordt parallel aan MSZW gestuurd, 
omdat zij de brief medeondertekent. 

Geadviseerd besluit 
• De publieksmonitor inclusief korte aanbiedingsbrief (zie bijlage I en II) en 

zonder beleidsreactie samen met MSZW ondertekenen en vervolgens uiterlijk 
woensdag 22 maart verzenden aan de Tweede Kamer. 

Kernpunten 
• De resultaten van de publieksmonitor worden de komende periode geduid en 

vervolgens gebruikt bij de totstandkoming van de publiekscommunicatie van 
het NAP. Als het onderzoek op termijn wordt herhaald kan dit een onderdeel 
zijn van de monitoring en evaluatie van de voortgang op het NAP. 

• De publiekscommunicatie wordt naar alle waarschijnlijkheid na de zomer van 
2023 gestart. Eén van de doelgroepen is dan de omstander op de werkvloer.  

• Het nieuwsbericht en de sociale media vanuit OCW en SZW behorend bij de 
lancering van deze publieksmonitor wordt separaat met u en MSZW 
afgestemd. 

Toelichting 
• De bekendheid met het thema, het gevoel van urgentie, de bespreekbaarheid 

en eigen acties rond seksueel grensoverschrijdend gedrag zijn uitgevraagd 
onder 2.700 respondenten.  

• Hoofdvraag in het onderzoek was welke sentimenten er in Nederland leven 
met betrekking tot seksueel grensoverschrijdend gedrag en welke kenmerken 
van verschillende groepen mensen te koppelen zijn aan deze sentimenten. De 
publieksmonitor is mede bedoeld ter voorbereiding van de 

Emancipatie 

Van 
 

 

Datum 
14 maart 2023 

Referentie 
37310810 

Bijlagen 
I. Aanbiedingsbrief 
publieksmonitor 

II. Publieksmonitor 
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publiekscommunicatie. Een beleidsreactie is daarom niet noodzakelijk. De 
resultaten worden rechtstreeks gebruikt in de uitvoering van het NAP.  

• De resultaten van de publieksmonitor worden mondeling gedeeld met de 
deelnemers van de conferentie van het NAP (22 maart 2023). U wordt tijdens 
de plenaire opening van de conferentie samen met MSZW geïnterviewd over 
onder andere deze publieksmonitor. Hiervoor volgt een separate 
voorbereiding, inclusief Q&A voor de publieksmonitor. 

 
Enkele resultaten uit de publieksmonitor 
• De helft van de Nederlanders (50%) geeft aan zelf weleens te maken hebben  

gehad met gedrag dat zij zelf als seksueel grensoverschrijdend gedrag 
bestempelden.  

• Bijna zeven op de tien Nederlanders (68%) is van mening dat dit gedrag 
harder moet worden aangepakt in Nederland.  

• Van de Nederlanders met kinderen, geeft bijna twee derde (64%) aan dat zij 
het onderwerp seksueel grensoverschrijdend gedrag met hun kinderen 
bespreken.  

• Iets minder dan de helft van de Nederlanders (46%) zegt wel eens met 
vrienden te praten over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Van de 
Nederlanders met kinderen geeft bijna twee derde (64%) aan dat zij he 
tonderwerp seksueel grensoverschrijdend gedrag met hun kinderen 
bespreken. 

• Met name jongeren (tot 34 jaar), theoretisch opgeleiden, vrouwen, 
LHBTIQ+’ers, links-progressieve kiezers en inwoners van zeer stedelijke 
gebieden benoemen een van de in het onderzoek voorgelegde handelingen 
vaker als seksueel grensoverschrijdend. Opvallend is dat met name de 
opvattingen van jongeren significant vaak afwijken van ouderen (65+’ers). 
Ouderen lijken juist aan te geven dat zij geen goed beeld hebben bij seksueel 
grensoverschrijdend gedrag, waarbij het zeer aannemelijk is dat zij minder (of 
helemaal niet meer) in de situaties terechtkomen wanneer dit plaatsvindt.  

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
Niet van toepassing. 
 


