
De diepte in over seksueel ongewenst 
gedrag tijdens het uitgaansleven:
Deze achtergrondinformatie dient (samen met 
de podcastaflevering over seksueel ongewenst 
gedrag in het uitgaansleven) als voorbereiding 
voor de sessie met je collega’s.1

Casus uit de podcast 
In de podcast vertelt Zoë over de eerste keer 
dat ze seksueel overschrijdend gedrag mee-
maakte: een jongen die tijdens het uitgaan 
zomaar in haar bil knijpt. Als ze boos reageert, 
krijgt ze geen empathische reactie, maar wordt 
aangedrongen dat ze maar “gezellig” moet 
doen. Voor haar is het grote pijnpunt “dat deze 
jongens er zo maar meer weg komen en nog 
irritanter dat ze niet inzien dat het niet oké is”, 
aldus Zoë. Voor eigenaren van uitgaansgelegen-
heden, handhavers en politie is het belangrijk 
dat ze elke melding serieus nemen. Zo benad-
rukt ze dat slachtoffers vaak de moed bij elkaar 
moeten rapen om een melding te maken en dan 
is “het meest pijnlijke als het weggewuifd wordt 
door de organisatie”.  

Trainer en projectcoördinator bij 
SexMatters Juliënne: “Het nachtleven ver-
vaagt grenzen waardoor mensen op een mooie 
manier een ander beeld van zichzelf kunnen 
laten zien”, aldus Juliënne.  Het vervagen van 
grenzen heeft echter ook nadelen, omdat het 
kan leiden tot ongewenst seksueel overschrij-
dend gedrag, zowel bewust als onbewust. In de 
podcast vertelt Juliënne over hoe ze personeel 
in de horeca traint om seksueel overschrijdend 

gedrag te voorkomen in het uitgaansleven. Zo 
benadrukt ze dat “...personeel heel welwillend 
is om te leren over het creëren van meer veil-
igheid, maar ze hebben de tools er niet voor. 
Uit de trainingen komt vaak naar voren dat er 
veel gebeurt, maar dat het personeel het niet 
weet. Dus het is belangrijk om een cultuur te 
creëren waarin meldingen wel worden gemaakt 
en bezoekers kunnen vertrouwen dat er iets 
mee gedaan wordt”. Volgens Juliënne zijn er 
verschillende mogelijkheden om die cultuu-
romslag te realiseren, zo kan bijvoorbeeld de 
manier waarop de huisregels van een club 
gecommuniceerd worden hier al aan bijdragen. 
Tot slot kunnen ook professionals die overdag 
met jongeren werken bijdragen aan een veilige 
en leuke sfeer tijdens het uitgaan. Hiervoor kaart 
Juliënne aan dat het belangrijk is dat profes-
sionals het gesprek aangaan met jongeren over 
verliefdheid, flirten en consent. 

Meer informatie over intimidatie 
in het uitgaansleven:
Het uitgaansleven is een plek waarin mensen 
zich vrij voelen om zich te uiten, om nieuwe 
mensen te ontmoeten en zich mee te laten 
voeren met de muziek. Het uitgaansleven is 
zeer populair onder jongeren en speelt een 
belangrijke rol in de levens van jongeren en 
jongvolwassenen. Zo gaat 36% van de 
jongeren tussen 15-35 jaar wekelijks of vaker 
naar de kroeg. Verder gaat 18% van de jongeren 
wekelijks naar de club en 39% maandelijks naar 
de club, en gaat 32% maandelijks naar een 
festival.2
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1 De quotes van de casusomschrijvingen zijn geparafraseerd ten behoeve van de teamtool.
2 Goossens, F. X., Frijns, T., Hasselt, N. E. Van, & Laar, M. W. Van. (2014). Het Grote Uitgaansonderzoek 2016.
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In het uitgaansleven komen seksueel grensover-
schrijdend gedrag en discriminatie (op basis van 
gender, seksualiteit, huidskleur, geloofsovertuig-
ing etc.) vaak voor.  Met ongewenst seksueel 
grensoverschrijdend gedrag bedoelen we alle 
seksuele handelingen die zonder toestemming 
plaatsvinden. Bijvoorbeeld: seksuele opmerkingen, 
een hand op de borstkas, in iemands borsten of 
billen knijpen of ongevraagd zoenen.3

Verschillende onderzoeken laten zien dat in het 
uitgaansleven ongewenst seksueel grensover-
schrijdend gedrag plaatsvindt. Zo blijkt uit een 
peiling die Rutgers gedaan heeft dat 42 procent 
van de jonge vrouwen (tussen 18 jaar en 30) 
seksueel overschrijdend gedrag in het uitgaans-
leven ervaart.4 Verder toont onderzoek aan dat 
in één jaar 58% van de jonge vrouwen en 32% 
van de mannen ongevraagd betast waren. 
Deze incidenten vonden grotendeels plaats in 
het uitgaansleven, namelijk 62%.5 Vaak melden 
slachtoffers deze overschrijdingen niet, omdat 
ze denken dat het onderdeel is van het uit-
gaansleven. Bij nader inzien beseffen de slach-
toffers echter vaak wel dat het gaat om seksueel 
overschrijdend gedrag, maar is het melden na 

zo’n tijd nog lastiger.6 Het is daarom belangrijk 
om wanneer je zo’n melding krijgt als uitgaans-
gelegenheid, handhaver of politieagent, daar 
goed mee om te gaan. Ook kunnen nachtclubs 
en horeca-organisaties dingen doen om te 
zorgen dat grensoverschrijdend gedrag voor-
komen wordt.
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3 Zie: https://benjeoke.nl/hierishetoke
4 Seidler, Y., Van Den Heerik, A., Van San, M., De Boom, J., & Van Leeuwen, R. (2018). Seksueel grensoverschrijdend gedrag 
in het Rotterdamse uitgaansleven: Een belevingsonderzoek onder het uitgaanspubliek
5   Nick Felix, S. Y. (2017). Meerderheid jonge vrouwen afgelopen jaar weleens ongevraagd betast | NOS. https://nos.nl/op3/
artikel/2190975-meerderheid-jonge-vrouwen-afgelopen-jaar-weleens-ongevraagd-betast
6  Seidler, Y., Van Den Heerik, A., Van San, M., De Boom, J., & Van Leeuwen, R. (2018). Seksueel grensoverschrijdend gedrag in 
het Rotterdamse uitgaansleven: Een belevingsonderzoek onder het uitgaanspubliek.
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Tips en tricks voor professionals van
het uitgaansleven:

Als uitgaansgelegenheid is het geweldig om 
bezoekers een geweldige nacht te verzorgen. 
Het is daarbij belangrijk dat iedereen, ongeacht 
achtergrond, zich veilig kan voelen in je uitgaans-
gelegenheid. Deze tips & tricks geven aan hoe je 
daar zelf invloed op kan hebben:

Doe de check: Wil je als kroeg, club of festival 
eigenaar een overzicht hebben van wat je kunt 
doen om ongewenst seksueel overschrijdend 
gedrag te voorkomen, vul dan de volgende 
checklist in op https://benjeoke.nl/hierishetoke. 
Via deze site kun je ook posters en instructie-
brieven bestellen om achter de bar te hangen, 
waar tips op staan voor het personeel. 

Huisregels: Stel concrete huisregels op en leg 
vast welke consequenties het heeft als iemand 
zich niet oké gedraagt. Zorg dat ook het personeel 
terecht kan bij een vertrouwenspersoon. Denk aan 
het communiceren van deze regels, bijvoorbeeld 
op de website, op social media of in de ticket-
bevestigingsmail, of door posters op te hangen. 

Voorkom victim blaming: Het trainen van je 
team kan een waardevolle toevoeging zijn om 
ervoor te zorgen dat je bezoekers een zorgeloze 
tijd hebben. Het doen van trainingen zoals ‘Safe 
Clubbing’ van SexMatters kan hierbij helpen en 
is ook een mooie manier om je collega’s beter te 
leren kennen. Het is in ieder geval belangrijk dat 
je personeel:

• Weet hoe ze moeten handelen wanneer   
   iemand seksueel overschrijdend gedrag   
   meldt. Zorg dat ze alle meldingen serieus   
   nemen en empathisch reageren bij de 
   behandeling van een melding
• Seksueel overschrijdend gedrag kan 
   herkennen
• Weet hoe ze kunnen ingrijpen als ze 
   seksueel ongewenst gedrag zien.

Tips en tricks voor professionals die met 
jongeren werken:

Bespreek flirten met jongeren: geef voor-
beelden vanuit je eigen ervaring, ga bijvoor-
beeld in op wat jij (leuke) manieren vindt om te 
flirten. Zie bijvoorbeeld deze tips: https://sense.
info/nl/liefde-en-relaties/verliefdheid-en-versie-
ren/versiertips. 

Maak jongeren bewust van hun wensen 
en grenzen:  als je niet weet wat je wel leuk 
vindt, weet je ook niet wat je niet leuk vindt. In 
deze factsheet staat meer informatie over hoe je 
met jongeren in gesprek kunt over wensen en 
grenzen https://act4respect.nl/thema/sek-
sueel-geweld/tips-praten-over-seksualiteit/ 

Bespreek de dubbele moraal 
in gendernormen: Bespreek de dubbele 
moraal in gendernormen: Benadruk dat jongens 
en meiden grotendeels dezelfde behoeftes 
hebben als het om seksualiteit gaat. Te vaak 
wordt er nog van meiden verwacht dat zij vooral 
de grenzen bewaken (van zichzelf en van 
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jongens) en bijvoorbeeld zelf niet beginnen met 
flirten terwijl het voor jongens vanzelfsprekend 
wordt gevonden dat zij vooral hun wensen 
kenbaar maken en veel minder dat ze hun 
grenzen aangeven.7

Moedig jongeren aan om ongewenst gedrag 
in het uitgaansleven te melden.

Informatie en interventies:
Korte video’s over hoe je als professional victim 
blaming kunt voorkomen. https://act4respect.nl/
actueel/victim-blaming/hoe-voorkom-je-vic-
tim-blaming-als-professional/

Meer informatie nodig over hoe je ongewenst 
seksueel gedrag in jouw podium, kroeg, studen-
tenvereniging of festival kan voorkomen check 
dan: https://benjeoke.nl/hierishetoke 

Interesse in de training van SexMatters? Zie 
dan: https://www.sexmatters.nl/saferclubbing 

Informatie over een gesprek over wensen en 
grenzen: https://act4respect.nl/thema/sek-
sueel-geweld/tips-praten-over-seksualiteit/
Tips om (leuk) te flirten: https://sense.info/nl/
liefde-en-relaties/verliefdheid-en-versieren/
versiertips 
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7 Zie: https://act4respect.nl/thema/seksueel-geweld/tips-praten-over-seksualiteit/
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