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Voorwoord
Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) is een ngo die de strijd aangaat tegen mensenhandel. Haar doelstelling is om
aandacht te vragen voor mensenhandel bij de politiek en de publieke opinie. Op donderdag 18 oktober vindt de Europese Dag tegen
Mensenhandel plaats. CKM grijpt deze dag aan om het thema mensenhandel op de agenda te zetten.
CKM heeft Markteffect gevraagd een representatief onderzoek uit te voeren onder Nederlandse consumenten naar het bewustzijn, de houding en
het gedrag rondom het thema mensenhandel.
We danken CKM hartelijk voor de samenwerking.
Markteffect B.V.
Anouk de Boer
Davy Zwegers
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Management Summary (1/2)
Kennis

Nederlanders weten spontaan vooral dat prostitutie en uitbuiting voor economisch gewin onder mensenhandel vallen en dat het een
misdaad is. Bij sommigen heerst de misperceptie dat mensenhandel alleen in andere landen zou voorkomen (vluchtelingen, Afrika,
etc.) en het iets van vroeger is (slavernij). Bovendien heerst er verwarring met mensensmokkel. Deze verwarring is ook terug te zien
bij de geholpen inhoudelijke bekendheid. De meeste Nederlanders denken ten onrechte dat mensensmokkel onder mensenhandel
valt (86%). Driekwart van de Nederlanders weet wel dat seksuele uitbuiting van minderjarigen onder mensenhandel valt (72%). Bij
seksuele uitbuiting denken Nederlanders spontaan aan prostitutie en loverboys, en weten Nederlanders dat het ook voorkomt bij
kinderen en minderjarigen. Meer dan de helft van de Nederlanders gelooft dat seksuele uitbuiting vooral voorkomt bij meisjes (77%),
‘probleemkinderen’ (59%) en lager opgeleide minderjarigen (56%). Slechts één op de tien denkt dat voor iedereen de kans op
seksuele uitbuiting even groot is (9%). Bij online seksuele uitbuiting denkt men vooral aan naaktbeelden, misleiding, sexting en
chantage. 97% van de Nederlanders vindt dat minderjarigen beter moeten worden voorgelicht over de gevaren van het delen van
seksueel getinte beelden of berichten.
Jaarlijks zijn er naar schatting ruim 1.300 minderjarige meisjes slachtoffer van seksuele uitbuiting. Voor de helft van de
Nederlanders is dit aantal hoger dan verwacht (49%). Wanneer Nederlanders wordt gevraagd of zij zelf iemand kennen die
slachtoffer is geweest van een loverboy, blijkt dit voor 8% van de Nederlanders het geval te zijn. Het gaat hierbij vooral om
minderjarige en meerderjarige meisjes. Ruim een kwart van de Nederlanders geeft aan zich wel eens zorgen te maken dat iemand
in hun omgeving (met name meisjes) slachtoffer wordt van een loverboy (28%).

Houding

Het belang van het thema ‘seksuele uitbuiting’ wordt beoordeeld met een 8,3. Twee derde vindt de hoeveelheid aandacht die er
momenteel door de samenleving wordt besteed aan het thema te weinig (68%). Relatief gezien, vinden Nederlanders het thema
‘seksuele uitbuiting’ ook belangrijk. Het thema wordt als belangrijker ervaren dan de thema’s ouderenmishandeling,
gezondheidsproblemen, vluchtelingenproblematiek, milieuvervuiling en laaggeletterdheid.
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Management Summary (1/2)
87% van de Nederlanders vindt dat seksuele uitbuiting niet de eigen schuld van het slachtoffer is. Eén op de zeven Nederlanders kan
zich (enigszins) voorstellen dat het henzelf zou overkomen, 23% kan dit voorstellen bij zijn/haar partner en 45% bij hun kinderen.

Gedrag

Nederlanders is gevraagd hoe zij slachtoffers van seksuele uitbuiting denken te kunnen herkennen. Het merendeel geeft aan dat
zij denken dat dit niet of nauwelijks mogelijk is. Nederlanders die denken dit wel te kunnen herkennen, denken dat het slachtoffer
gekenmerkt wordt door angst, terughoudendheid, eenzaamheid, verdriet en onzekerheid. Zij denken dat slachtofferschap samengaat
met een verandering van gedrag en uiterlijk. Driekwart van de Nederlanders zou het melden als ze zouden vermoeden dat iemand
slachtoffer van seksuele uitbuiting is. Redenen om dit niet te melden zijn angst, twijfel en niet weten waar het te melden. Een groot
deel van de Nederlanders geeft aan niet te weten waar zij vermoedens kunnen melden. Respondenten die hier wel een idee over
hebben, noemen met name de politie, gezondheidszorg, ouders, jeugdinstanties of meldpunten. Ouders worden als de partij gezien
die het meest verantwoordelijk is voor het signaleren van seksuele uitbuiting, gevolgd door vrienden, school en de politie.
Om seksuele uitbuiting te kunnen signaleren en voorkomen, vinden Nederlanders het belangrijk dat: 1) ouders het internetgebruik
van hun minderjarige kind monitoren (89%) en 2) dat er op scholen meer voorlichting wordt gegeven over seksuele uitbuiting
(96%). Voorlichting op scholen wordt gezien als beste kanaal om meer info te geven seksuele uitbuiting (82%).
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Onderzoeksdoel

Verantwoording en betrouwbaarheid

Breng het bewustzijn, de houding
en het gedrag jegens
mensenhandel in kaart.

Op basis van deze respons zijn de
antwoorden met een zekerheid van
95% en met een nauwkeurigheid
van 3,1% generaliseerbaar naar de
doelgroep.

Onderzoeksonderwerpen
Spontane associaties
mensenhandel;
Bekendheid mensenhandel;
Spontane associaties seksuele
uitbuiting;
Bekendheid seksuele uitbuiting;
Omvang problematiek;
(Zorgen om) slachtofferschap in
de omgeving;
Spontane associaties online
seksuele uitbuiting;
Belang thema mensenhandel;
Signaleren slachtoffer;
Meldbereidheid;
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Werkgebied en doelgroep
Nederlandse consumenten 18+
(n = 1016);
De resultaten in dit rapport zijn
gewogen naar een
representatieve verdeling van
leeftijd, geslacht en regio in
Nederland.

Tijdsplanning
Het onderzoek heeft
plaatsgevonden tussen 16 en 26
september 2018.

1. Opbouw & inleiding rapportage
Man
49%
Leeftijd

Vrouw
51%
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39%
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10%

45%
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2. Kennis

2. Kennis
Spontane associaties mensenhandel

Nederlanders is gevraagd welke woorden hen te binnen schieten
wanneer zij aan mensenhandel denken. De genoemde associaties
worden getoond in een wordcloud. Hoe groter het woord, hoe vaker
dit woord is genoemd;
De meest genoemde associaties kunnen worden gecategoriseerd in:
Prostitutie (‘prostitutie’, ‘seks’, ‘misbruik’, ‘seksindustrie’);
Slavernij (‘slavernij’, ‘slaven’, ‘wic’, ‘slavenhandel’);
Misdaad (‘illegaal’, ‘crimineel’, ‘criminaliteit’, ‘misdadig’,
‘misdaad’);
Uitbuiting voor economisch gewin (‘uitbuiting’, ‘geld’, ‘veel
geld’);
Negatieve emoties (‘slecht’, ‘triest’, ‘erg’, ‘vreselijk’,
‘oneerlijk’, ‘verschrikkelijk’, ‘mensonterend’, ‘eng’);
Mensensmokkel (‘smokkel’, ‘vrachtwagens’,
‘mensensmokkel’, ‘smokkelaars’);
Vluchtelingen (‘vluchtelingen’, ‘boten’, ‘migranten’);
Andere landen (‘Afrika’, ‘Azië’, ‘Oostblok’).

Figuur 2.1 Welke woorden komen als eerste in u op als u denkt aan mensenhandel?
Basis: alle respondenten (n = 1016)
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2. Kennis
Inhoudelijke bekendheid mensenhandel

Nederlanders is gevraagd welk van de hiernaast gepresenteerde situaties onder
mensenhandel vallen;
Ook hier wordt mensenhandel veelal verward met mensensmokkel, waar ‘illegaal
begeleiden of vervoeren van mensen naar een ander land’ (86%) het meest gegeven
antwoord is.
Circa éénderde van de Nederlanders weet correct te noemen dat alle vier de
volgende situaties onder mensenhandel vallen (32%):
Seksuele uitbuiting van minderjarigen;
Uitbuiting voor criminele activiteiten;
Orgaanhandel;
Arbeidsuitbuiting;
Hiervan is seksuele uitbuiting de meest herkende vorm. Bijna driekwart denkt dat
deze situatie valt onder mensenhandel (72%). Iets meer dan de helft denkt ook dat
de andere drie situaties hieronder vallen (55-59%).

Significante verschillen op basis van achtergrondkenmerken

Meer 35 t/m 49-jarigen (78%) en 50-plussers (73%) denken dat seksuele uitbuiting van
minderjarigen onder mensenhandel valt dan Nederlanders jonger dan 35 jaar (66%). Hetzelfde
geldt voor arbeidsuitbuiting (18 t/m 34: 43%, 35 t/m 49: 60%, 50+: 59%), uitbuiting voor criminele
activiteiten (resp. 51%, 65% en 61%), orgaanhandel (resp. 47%, 62%, 55%) en illegaal begeleiden of
vervoeren van mensen naar een ander land (resp. 81%, 87%, 88%);
Meer 35 t/m 49-jarigen (40%) weten de correcte vier situaties van mensenhandel aan te wijzen dan
50-plussers (34%) en vooral 18 t/m 34-jarigen (21%).
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Figuur 2.2 Welke van de onderstaande situaties vallen volgens u
onder mensenhandel?
Basis: alle respondenten (n = 1016); meerdere antwoorden mogelijk

Figuur 2.3 Welke woorden komen als eerste in u op als u denkt aan seksuele uitbuiting?

Spontane associaties seksuele uitbuiting

Basis: alle respondenten (n = 1016)

Vervolgens is Nederlanders een omschrijving van mensenhandel
voorgelegd en verteld dat de vragenlijst focust op seksuele
uitbuiting;

Mensenhandel is het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van
een persoon, met gebruik van dwang en met het doel die persoon uit te buiten.
Dwang kan onder andere bestaan uit dreiging met geweld, ontvoering, bedrog,
misleiding, machtsmisbruik of misbruik van een kwetsbare positie. Deze
vragenlijst focust specifiek op seksuele uitbuiting, een vorm van mensenhandel.

“

“

2. Kennis

De woorden die Nederlanders te binnen schieten wanneer zij aan
seksuele uitbuiting denken, zijn getoond in de naastgelegen
wordcloud;
De meest genoemde associaties kunnen worden gecategoriseerd in:
Prostitutie (‘prostitutie’, ‘hoeren’, ‘escort’, ‘kinderprostitutie’,
‘wallen’);
Loverboys (‘loverboy’, ‘geld’, ‘pooier’);
Onvrijwillige seks (‘verkrachting’, ‘misbruik’, ‘dwang’,
‘gedwongen prostitutie’, ‘gedwongen’);
Kinderen (‘kinderen’, ‘minderjarigen’, ‘kinderporno’,
‘kinderseks’, ‘meisjes’);
Criminaliteit (‘crimineel’, ‘illegaal’, ‘strafbaar’);
Negatieve emoties (‘walgelijk’, ‘ziek’, ‘pijn’, ‘bah’,
‘onmenselijk’, ‘vreselijk’, ‘angst’, ‘verschrikkelijk’, ‘heel erg).
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Figuur 2.4 Welke van de onderstaande stellingen over seksuele
uitbuiting van minderjarigen is/zijn volgens u juist?

Inhoudelijke bekendheid seksuele uitbuiting

Vervolgens is aan Nederlanders toegelicht wat seksuele uitbuiting inhoudt;

Bij seksuele uitbuiting kunt u denken aan uitbuiting door gedwongen prostitutie en loverboys.
Loverboys proberen meisjes (die verliefd op hen zijn) zo ver te krijgen dat zij voor hen gaan werken in de
prostitutie, waar zij (loverboys) vervolgens geld aan verdienen.

“

“

2. Kennis

Nederland is een aantal stellingen voorgelegd die beweren dat sommige groepen
in de samenleving een grotere kans hebben om slachtoffer te worden van seksuele
uitbuiting;
Driekwart van de Nederlanders denkt dat vooral meisjes slachtoffer worden van
seksuele uitbuiting (77%). Daarnaast denkt meer dan de helft dat de kans ook
groter is voor ‘probleemkinderen’ (59%) en lager opgeleide minderjarigen (56%);
Twee op de vijf Nederlanders geloven dat seksuele uitbuiting vooral in de grote
steden voorkomt (41%) en éénderde denkt dat de kans groter is voor allochtone
minderjarige meisjes (33%);
Slechts één op de tien denkt dat alle stellingen onjuist zijn, en dat de kans om
seksueel uitgebuit te worden even groot is voor iedereen (9%).

Significante verschillen op basis van achtergrondkenmerken

Meer hoog opgeleiden (60%) denken dat vooral laag opgeleide minderjarigen slachtoffer worden
van seksuele uitbuiting dan gemiddeld (54%) en laag opgeleiden (51%). Dezelfde aanname heerst
onder oudere Nederlanders (18 t/m 34: 47%, 35 t/m 49: 57%, 50+: 60%);
Meer mannen (47%) denken dat seksuele uitbuiting vooral voorkomt in de grote steden dan
vrouwen (36%).
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Basis: alle respondenten (n = 1016); meerdere antwoorden mogelijk

2. Kennis
Aantal slachtoffers seksuele uitbuiting

Respondenten is verteld dat zowel jongens als meisjes seksueel
worden uitgebuit, ongeacht opleidingsniveau of afkomst en dat er
jaarlijks naar schatting ruim 1.300 minderjarige meisjes
slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting;
Voor de helft van de Nederlanders is dit aantal hoger dan verwacht
(49%). Voor één op de vijf Nederlanders is dit aantal juist lager dan
verwacht (21%).

Figuur 2.5 Jaarlijks zijn er naar schatting ruim 1.300 minderjarige meisjes slachtoffer
van seksuele uitbuiting. Is dit aantal hoger of lager dan u had verwacht?
Basis: alle respondenten (n = 1016)

Significante verschillen op basis van achtergrondkenmerken

Meer inwonenden (53%), alleenstaanden met thuiswonenden kinderen (52%),
alleenstaanden met uitwonende kinderen (51%), samenwonenden met
thuiswonende kinderen (55%) en samenwonenden met uit huis wonende
kinderen (49%) vinden het aantal slachtoffer hoger dan verwacht dan
alleenstaanden zonder kinderen (41%) en samenwonenden zonder kinderen
(44%).
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2. Kennis
Slachtoffers in eigen omgeving

Bijna één op de tien Nederlanders geeft aan iemand te kennen in
zijn/haar omgeving (familie, vrienden, kennissen, etc.) die ooit
slachtoffer was van een loverboy (8%). In de meeste gevallen betrof
dit een meisje, met name minderjarige meisjes.

Figuur 2.6 Kent u iemand in uw omgeving (familie, vrienden, kennissen, etc.) die ooit
slachtoffer was van een loverboy?
Basis: alle respondenten (n = 1016)

Significante verschillen op basis van achtergrondkenmerken

Meer 18 t/m 34-jarigen (11%) geven aan iemand te kennen in hun omgeving
die slachtoffer was van een loverboy dan 35 t/m 49-jarigen (8%) en 50plussers (7%);
Meer Nederlanders met tenminste één minderjarig kind (13%) geven aan
iemand te kennen in hun omgeving die slachtoffer was van een loverboy dan
Nederlanders zonder minderjarig kind (7%).

Figuur 2.7 Is/zijn deze perso(o)n(en) minderjarig of meerderjarig?
Basis: respondenten die iemand kennen die ooit slachtoffer was van een loverboy (n = 86); meerdere antwoorden mogelijk
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2. Kennis
Zorgen om slachtoffers in eigen omgeving

Ruim één kwart van de Nederlanders heeft zich wel eens zorgen
gemaakt of maakt zich wel eens zorgen dat iemand in hun
omgeving mogelijk slachtoffer wordt van een loverboy (28%);
In de meeste gevallen gaan de zorgen over een minderjarig meisje
(68%).

Figuur 2.8 Heeft u zich wel eens zorgen gemaakt of maakt u zich wel eens zorgen dat
iemand in uw omgeving (familie, vrienden, kennissen, etc.) mogelijk slachtoffer wordt
van een loverboy?
Basis: alle respondenten (n = 1016)

Significante verschillen op basis van achtergrondkenmerken

Meer alleenstaanden met thuiswonende kinderen (51%) en in mindere mate
ook samenwonenden met thuiswonende kinderen (35%), alleenstaanden met
uit huis wonende kinderen (33%) en samenwonenden met uit huis wonende
kinderen (31%) maken zich zorgen om iemand in hun omgeving dan
inwonenden (22%), alleenstaanden zonder kinderen (20%) en samenwonenden
zonder kinderen (19%);
Meer Nederlanders met tenminste één minderjarig kind (80%) maken zich
zorgen dat een minderjarig meisje in hun omgeving slachtoffer wordt van een
loverboy dan Nederlanders zonder minderjarige kinderen (65%).

Figuur 2.9 Is/zijn deze perso(o)n(en) waarover u zich zorgen maakt minderjarig of
meerderjarig?
Basis: respondenten die zich om iemand zorgen maken m.b.t. loverboys (n = 288); meerdere antwoorden mogelijk
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2. Kennis
Spontane associaties online seksuele uitbuiting

De woorden die Nederlanders te binnen schieten wanneer zij aan
online seksuele uitbuiting denken, zijn getoond in de naastgelegen
wordcloud;
De meest genoemde associaties kunnen worden gecategoriseerd
in:
Naaktbeelden (‘webcam’, ‘naaktfoto’, ‘foto’s’, ‘webcamseks’,
‘filmpjes’);
Misleiding (‘misleiden’, ‘vals profiel’, ‘bedrog’, ‘stiekem’,
‘geheim’);
Sexting;
Chantage (‘chantage’, ‘afpersing’, ‘bedreiging’);
Social media / apps (‘sociale media’, ‘Facebook’, ‘Instagram’,
‘WhatsApp’, ‘app’, ‘Snapchat’);
Chatrooms (‘chatrooms’, ‘chat’);
Porno (‘porno’, ‘kinderporno’, ‘pornosites’, ‘sexsites’);
Naïviteit (‘naïef’, ‘dom’, ‘stom’);
Negatieve emoties (‘smerig’, ‘triest’, ‘erg’, ‘gemeen’, ‘ziek’,
‘boos’).

Figuur 2.10 Welke woorden komen als eerste in u op als u denkt aan online seksuele
uitbuiting?
Basis: alle respondenten (n = 1016)
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Figuur 2.11 In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling: “Minderjarigen
moeten beter worden voorgelicht over de gevaren van het delen van seksueel getinte
beelden of tekstberichten”

Voorlichting en monitoring m.b.t. online gevaren

Vervolgens is aan respondenten een toelichting voorgelegd van
online seksuele uitbuiting;

Basis: alle respondenten (n = 1016)
Bij online seksuele uitbuiting kunt u denken aan sexting (seksueel getinte
beelden of tekstberichten versturen via het internet) en vervolgens chantage met
deze beelden of berichten.

“

“

2. Kennis

Nederlanders is gevraagd in hoeverre zij vinden dat minderjarigen
beter moeten worden voorgelicht over de gevaren van het delen
van seksueel getinte beelden of tekstberichten;
Vrijwel alle Nederlanders (97%) vinden dat jongeren hierover meer
voorlichting moeten krijgen.
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3. Houding

3. Houding
Belang thema ‘seksuele uitbuiting’

Het belang van het thema ‘seksuele uitbuiting’ is beoordeeld op
een schaal van 1 t/m 10, waarbij 1 staat voor helemaal niet
belangrijk en 10 voor zeer belangrijk;
Gemiddeld wordt het belang van het thema beoordeeld met een
8,3. Bijna de helft van de Nederlanders beoordeelt het belang met
een 9 of 10 (46%). Slechts 7% beoordeelt het belang met een 6 of
lager;
Tweederde van de Nederlanders vindt de hoeveelheid aandacht die
er momenteel door de samenleving wordt besteed aan het thema
‘seksuele uitbuiting’ te weinig (68%).

Figuur 3.1 Hoe belangrijk vindt u het thema ‘seksuele uitbuiting’ (bv.
loverboythematiek)?
Basis: alle respondenten (n = 1016)

Significante verschillen op basis van achtergrondkenmerken

Vrouwen (8,5) beoordelen het belang van het thema hoger dan mannen (8,2);
Oudere Nederlanders beoordelen het belang van het thema hoger dan jongere
Nederlanders (18 t/m 34: 7,9, 35 t/m 49: 8,4, 50+: 8,6);
Laag (8,6) en gemiddeld opgeleiden (8,4) beoordelen het belang van het thema
hoger dan hoog opgeleiden (8,1);
Nederlanders met thuis of uitwonende kinderen (8,4-8,7) beoordelen het
belang hoger dan Nederlanders zonder kinderen (8,1) en inwonenden (7,8).

Figuur 3.2 Wat vindt u van de hoeveelheid aandacht die er momenteel door de
samenleving (overheid, organisaties, scholen, etc.) wordt besteed aan het thema
‘seksuele uitbuiting’?
Basis: alle respondenten (n = 1016)
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8,3

3. Houding
Relatieve belang thema ‘seksuele uitbuiting’

Nederlanders is gevraagd om de thema’s aan de rechterzijde te
rangschikken op belang. Op de eerste plaatst staat het thema dat
volgens Nederlanders de meeste aandacht moet krijgen en
onderaan het thema dat de minste aandacht moet krijgen;
Seksuele uitbuiting is volgens Nederlanders het thema dat de
meeste aandacht moet krijgen*. Meer dan éénderde geeft aan het
thema het meest belangrijke thema te vinden (37%), het aandeel
dat het thema het minst belangrijk vindt is zeer gering (4%).

Figuur 3.3 Rank de onderstaande thema’s op belang.
Basis: alle respondenten (n = 1016)

1

4

37%

15%

4%

Seksuele uitbuiting

*Hierbij is het belangrijk om op te merken dat respondenten voor het invullen van deze vraag

Meer laag (43%) en gemiddeld (40%) opgeleiden vinden seksuele uitbuiting het
meest belangrijke thema dan hoog opgeleiden (29%). Hoog opgeleiden vinden
gezondheidsproblemen (18% t.o.v. 12-13%) en milieuverontreiniging (18%
t.o.v. 11-14%) relatief vaak het meest belangrijke thema;
Meer 50-plussers (44%) vinden seksuele uitbuiting het meest belangrijke
thema dan 18 t/m 34-jarigen (28%) en 35 t/m 49-jarigen (33%). 18 t/m 34jarigen vinden gezondheidsproblemen (23% t.o.v. 9-16%) en
milieuverontreiniging (22% t.o.v. 12-13%) relatief vaak het belangrijkste
thema;
Meer vrouwen (40%) vinden seksuele uitbuiting het meest belangrijke thema
dan mannen (33%). Mannen vinden relatief vaak de vluchtelingenproblematiek
(18% t.o.v. 12%) en milieuverontreiniging (17% t.o.v. 13%) het belangrijkste
thema.
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13%

15%

7%

22%

Ouderenmishandeling

Gezondheidsproblemen
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24%

2

al vele vragen over het thema ‘seksuele uitbuiting’ hebben beantwoord, wat hun antwoord op
deze vraag kan hebben gestuurd.

Significante verschillen op basis van achtergrondkenmerken

Vluchtelingenproblematiek

Milieuvervuiling

3

6

15%

5%

13%

31%

= plaats in rangorde

Laaggeletterdheid
= % meeste aandacht

= % minste aandacht

3. Houding
Schuldtoewijzing seksuele uitbuiting

Bijna negen op de tien Nederlanders zijn het (helemaal) oneens met
de stelling dat het vaak eigen schuld is wanneer iemand seksueel
wordt uitgebuit (87%). 13% is het wel eens met de stelling.

Figuur 3.4 In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling: “Wanneer iemand
seksueel wordt uitgebuit (bijv. door een loverboy) is dit vaak eigen schuld”
Basis: alle respondenten (n = 1016)

Significante verschillen op basis van achtergrondkenmerken

Meer 35 t/m 49-jarigen (42%) zijn het helemaal oneens met de stelling dan 18
t/m 34-jarigen (28%) en 50-plussers (29%);
Meer Nederlanders met tenminste één minderjarig kind (41%) zijn het
helemaal oneens met de stelling dan Nederlanders die geen minderjarig kind
hebben (30%);
Meer vrouwen (39%) zijn het helemaal oneens met de stelling dan mannen
(25%).
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3. Houding
Kans op slachtofferschap

Nederlanders kunnen zich gemakkelijker voorstellen dat zij het slachtoffer worden
van een overval op straat of een aanranding dan van seksuele uitbuiting. Waar ruim
vier op de vijf Nederlanders zich (misschien of zeker) kunnen voorstellen dat zij
slachtoffer worden van een overval op straat (82%), ligt dit aandeel bij aanranding
(43%) en met name seksuele uitbuiting (14%) veel lager;
Nederlanders kunnen zich seksuele uitbuiting vooral voorstellen bij hun kinderen
(45% misschien of zeker). Ook kan circa een kwart het voorstellen bij zijn/haar
partner (23%).

Significante verschillen op basis van achtergrondkenmerken

Meer Nederlanders onder de 50 jaar (21%) kunnen zich voorstellen dat zij het slachtoffer worden
van seksuele uitbuiting dan 50-plussers (7%). Hetzelfde geldt voor aanranding (resp. 47-51% t.o.v.
37%);
Meer Nederlanders uit Oost-Nederland (21%) kunnen zich voorstellen dat zij het slachtoffer worden
van seksuele uitbuiting dan Nederlanders uit het noorden (16%), westen (13%) en zuiden (11%);
Meer vrouwen (16%) kunnen zich voorstellen dat zij het slachtoffer van seksuele uitbuiting worden
dan mannen (13%). Hetzelfde geldt voor aanranding (65% t.o.v. 21%) en een overval (86% t.o.v. 78%);
Meer mannen kunnen voorstellen dat seksuele uitbuiting zou kunnen voorkomen bij hun partner
(29%) dan vrouwen (17%). Hetzelfde geldt voor Nederlanders onder de 50 jaar (30-32%) t.o.v. 50plussers (13%);
Meer gemiddeld (47%) en hoog opgeleiden (48%) kunnen zich voorstellen dat seksuele uitbuiting
zou kunnen voorkomen bij hun kind dan laag opgeleiden (41%). Hetzelfde geldt voor meer
Nederlanders onder de 50 jaar (56-63%) t.o.v. 50-plussers (33%), Nederlanders met tenminste één
minderjarig kind (62%) t.o.v. Nederlanders zonder kinderen (32%) en vrouwen (51%) t.o.v. mannen
(41%).
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Figuur 3.5 Kunt u zich voorstellen dat het volgende u zou kunnen
overkomen?
Basis: alle respondenten (n = 1016)

Figuur 3.6 Kunt u zich voorstellen dat seksuele uitbuiting zou
kunnen voorkomen bij…
Basis: respondenten, exclusief n.v.t. (uw partner: n = 779; uw kind(eren): n = 694)

4. Gedrag

4. Gedrag
Herkenning slachtoffer seksuele uitbuiting

Maar hoe herkent men nou een slachtoffer van seksuele
uitbuiting? Deze open vraag is gesteld aan de Nederlanders;
Meer dan de helft van de Nederlanders noemt één of meer
gedragingen waaraan zij denken een slachtoffer te kunnen
herkennen (56%), 16% zegt dat dit niet/moeilijk te herkennen is en
28% noemt niks;
De gegeven antwoorden worden getoond in een wordcloud;
De overige uiteenlopende antwoorden van de Nederlanders die
slachtoffers wel denken te kunnen herkennen, kunnen worden
opgedeeld in de volgende categorieën:
Angstig (‘angstig’, ‘bang’, ‘angst’, ‘schichtig’, ‘schuw’);
Terughoudend (‘verlegen’, ‘stil’, ‘afwezig’, ‘ingetogen’,
‘gesloten’, ‘niet praten’, ‘schuw’);
Uiterlijk (‘kleding’, ‘geld’, ‘uiterlijk’, ‘dure spullen’, ‘blauwe
plekken’);
Eenzaam (‘eenzaam’, ‘alleen’, ‘afzondering’,
‘teruggetrokken’, ‘geen vrienden’);
Verdrietig (‘depressief’, ‘droevig’, ‘somber’);
Onzeker (‘onzeker’, ‘onzeker gedrag’, ‘zenuwachtig);
Stiekem (‘stiekem’, ‘stiekem gedrag’, ‘liegen’);
Gedrag (‘gedrag’, ‘gedragsverandering’, ‘afwijkend gedrag’).

Figuur 4.1 Hoe denkt u iemand die het slachtoffer van seksuele uitbuiting is (bijv. door
een loverboy), te kunnen herkennen?
Basis: alle respondenten (n = 1016)
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4. Gedrag
Meldingsbereidheid

Bijna driekwart van de Nederlanders zou het ergens melden als zij zouden
vermoeden dat iemand in hun omgeving het slachtoffer is van seksuele uitbuiting
(72%);
Respondenten die niet of niet zeker weten of zij dit zouden melden (28%), is
gevraagd wat de redenen zijn om dit (mogelijk) niet te melden. De meest genoemde
redenen zijn:
Twijfel: Nederlanders durven het niet goed te melden als zij niet helemaal
zeker zijn dat hun vermoeden de werkelijkheid is. Door 39% van degenen die
het niet zeker melden, wordt dit spontaan als barrière benoemd;
Angst: angst voor wraak vanuit de dader of angst om het slachtoffer (extra) in
gevaar te brengen vormt een barrière. Voor een kwart van degenen die het
niet melden is angst een reden. Door 25% van degenen die het niet zeker
melden, wordt dit spontaan als barrière genoemd;
Niet weten waar te melden: een deel van de Nederlanders weet niet goed
waar ze hun vermoeden kunnen. Voor 8% van degenen die het niet zeker
melden, is dit een barrière.

Significante verschillen op basis van achtergrondkenmerken

Meer Nederlanders boven de 34 jaar (35 t/m 49: 72%, 50+: 75%) zouden het ergens melden als zij
zouden vermoeden dat iemand in hun omgeving het slachtoffer van seksuele uitbuiting is dan
Nederlanders onder de 35 jaar (66%);
Meer mannen zouden het ergens melden (76%) dan vrouwen (68%). Meer vrouwen geven aan nog
niet te weten of zij het zouden melden (30% t.o.v. 19%).
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Figuur 4.2 Zou u het ergens melden als u zou vermoeden dat iemand
in uw omgeving het slachtoffer is van seksuele uitbuiting?
Basis: alle respondenten (n = 1016)

Figuur 4.3 Wat zijn voor u redenen om dit (mogelijk) niet te melden?
Basis: respondenten die het (waarschijnlijk) niet zouden melden (n = 287)

“Als ik er niet zeker van ben.”;
“Angst voor de dader.”;
“Bemoei me er liever niet mee.”;
“Eerst met persoon zelf bespreken.”;
“Extra gevaar voor het slachtoffer.”;
“Ik twijfel over de effectiviteit van een
melding.”;
“Weet niet waar dit te melden.”

4. Gedrag
Bekendheid met meldpunten

Ongeacht of men van plan is seksuele uitbuiting te melden bij een
vermoeden hiervan, is gevraagd bij welke partij(en) men hiervoor
terecht denken te kunnen;
De genoemde antwoorden worden wederom getoond in een
wordcloud;
Eén op de tien respondenten geeft aan niet te weten waar zij
uitbuiting kunnen melden (‘weet ik niet’), of geen antwoord (3%));
De meest genoemde overige associaties kunnen worden
gecategoriseerd in:
Politie (‘politie’, ‘meld misdaad anoniem’, ‘zedenpolitie’);
Gezondheidszorg (‘huisarts’, ‘GGD’, ‘ggz’, ‘arts’, ‘dokter’,
RIAGG’, ‘ziekenhuis’);
Ouders;
Jeugdinstanties (‘jeugdzorg’, ‘kinderbescherming’, ‘CJG’);
Meldpunt (‘meldpunt’, ‘AMK’, ‘Veilig Thuis’, ‘hulplijn’);
Politieke partijen ( PVV’, ‘SP’, ‘SGP’, ‘ChristenUnie’, ‘CDA’,
‘VVD’);
Gemeente;
School;
Overige familie (‘familie’, ‘partner’);
Vrienden.

Figuur 4.4 Bij welke partij(en) denkt u dat u seksuele uitbuiting het beste kunt melden
wanneer u dit vermoedt of wanneer u dit zelf overkomt?
Basis: alle respondenten (n = 1016)
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4. Gedrag
Verantwoordelijken voor het signaleren

Nederlanders is gevraagd de onderstaande partijen te plaatsen op volgorde voor de mate waarin zij hen verantwoordelijk vinden voor het
signaleren van seksuele uitbuiting. Op de eerste plaatst staat volgens Nederlanders de partij met de meeste verantwoordelijkheid en op de laatste
plaats die met de minste verantwoordelijkheid;
Ouders worden veruit door de meeste Nederlanders als meest verantwoordelijk voor het signaleren van seksuele uitbuiting geacht. De helft van
de Nederlanders vindt hen het meest verantwoordelijk voor de signalering (50%). Na de ouders, worden vrienden, de school en politie het meest
verantwoordelijk geacht.

Significante verschillen op basis van achtergrondkenmerken

Meer 34 t/m 49-jarigen (50%) en 50-plussers (53%) vinden ouders het meest verantwoordelijk voor de signalering dan 18 t/m 34-jarigen (43%). Jongeren vinden relatief
vaak hulpverlening (medisch of psychisch; 14%) het meest verantwoordelijk dan Nederlanders boven de 34 jaar (5-9%);
Meer Nederlanders met tenminste één minderjarig kind (14%) vinden hulpverlening het meest verantwoordelijk dan Nederlanders zonder minderjarig kinderen (5%).
Nederlanders zonder minderjarig kind vinden relatief vaak vrienden/vriendinnen het meest verantwoordelijk (13% t.o.v. 7%).

Figuur 4.5 Plaats de volgende partijen op volgorde voor de mate waarin u hen verantwoordelijk vindt voor het signaleren van seksuele uitbuiting.
Basis: alle respondenten (n = 1016)
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2
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5

9% 7%

Hulpverlening
= plaats in rangorde

6

4% 12%

Andere familie
= % meest verantwoordelijk

7

1% 56%

Gemeente
= % minst verantwoordelijk

4. Gedrag
Verantwoordelijken voor het signaleren

Negen op de tien Nederlanders vinden dat ouders het
internetgebruik van hun minderjarige kind moeten monitoren om
seksuele uitbuiting te voorkomen of te signaleren (89%). Eén op de
tien Nederlanders is het hier niet mee eens (11%);
Ook voor de school is een rol weggelegd. Maar liefst 96% van de
Nederlanders vindt het belangrijk dat er op scholen meer
voorlichting wordt gegeven over seksuele uitbuiting om dit te
voorkomen en te signaleren. 4% kan zich hier niet in vinden.

Figuur 4.6 In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling?
“Om seksuele uitbuiting te voorkomen of signaleren is het belangrijk dat ouders het
internetgebruik van hun minderjarige kind monitoren.”
Basis: alle respondenten (n = 1016)

Significante verschillen op basis van achtergrondkenmerken

Meer 35 t/m 49-jarigen (97%) en 50-plussers (98%) vinden het belangrijk dat er
op scholen meer voorlichting wordt gegeven over seksuele uitbuiting dan
Nederlanders jonger dan 35 jaar (93%).

Figuur 4.7 In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling?
“Om seksuele uitbuiting te voorkomen of signaleren is het belangrijk dat er op scholen
meer voorlichting wordt gegeven over seksuele uitbuiting.”
Basis: alle respondenten (n = 1016)
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