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1. Context en opzet van de survey 
 
1.1 Inbedding in het project ‘Content Moderation & Access to Justice’  

Dit rapport presenteert de resultaten en nadere analyse van een survey die tot doel heeft de 
ervaringen van mensen in Nederland in kaart te brengen met online gedrag dat hen direct en 
persoonlijk schaadt, en de manier waarop zij hiermee omgaan. Er is een gebrek aan empirisch 
onderzoek naar zowel het type schadelijke gedragingen waar mensen online mee worden 
geconfronteerd als hun overwegingen om naar aanleiding daarvan al dan niet (juridische) stappen 
te zetten. Mensen komen in aanraking met een grote variëteit aan online content. Voor zover zij die 
content als schadelijk ervaren, zijn er uiteenlopende obstakels die hen ervan kunnen weerhouden om 
daar actie tegen te ondernemen. De huidige wet- en regelgeving, en ook het debat op Europeesniveau 
over de Digital Services Act (DSA), gaat echter uit van een algemene, ongedifferentieerde aanpak 
wanneer het gaat om onrechtmatige online content.  

De survey bouwt voort op eerder onderzoek waaruit de heterogeniteit van de problematiek blijkt.1 
Om meer inzicht te krijgen in de individuele en systemische factoren die hierbij een rol spelen, is 
verder onderzoek nodig naar de redenen waarom internetgebruikers er veelal niet in slagen om 
schadelijke content verwijderd te krijgen en waarom zij geen gebruik maken van de beschikbare 
mogelijkheden. Bestaande procedures kunnen mondiaal, EU-breed of landspecifiek zijn. In dit 
onderzoek richten wij ons in eerste instantie op internetgebruikers in Nederland. Vanuit het oogpunt 
van toegang tot recht zijn de belangrijkste vragen die aan de orde komen welke obstakels mensen 
ervaren, waarom het voor hen in de praktijk zo moeilijk is om die obstakels te overwinnen, en wat hun 
verwachtingen en behoeftes zijn met betrekking tot de verschillende routes voor het (laten) 
verwijderen van schadelijke content. Bij de beantwoording van deze vragen kiezen wij voor een 
interdisciplinaire benadering, waarbij we een juridisch perspectief – informatierecht, 
aansprakelijkheidsrecht en procesrecht – combineren met expertise op het gebied van 
communicatiewetenschappen.   

Wat de reikwijdte betreft omvat het onderzoek zowel illegale als schadelijke (maar legale) inhoud, 
alsook natuurlijke personen die online schade ondervinden die hen rechtstreeks en persoonlijk 
raakt. Deze reikwijdte is niet beperkt tot online gedrag of content die onder artikel 8 EVRM valt. Om 
een beeld te krijgen van de ervaringen van mensen met schadelijke online gedragingen, neemt dit 
onderzoek niet de juridische kwalificatie tot uitgangspunt, maar het feitelijke gedrag.  

Wij hebben een vragenlijst uitgezet onder de Nederlandse bevolking, gericht op mensen die te maken 
hebben gehad met schadelijke inhoud, met twee pijlers: (1) concretiseren van de ervaring van mensen 
met schadelijk gedrag online en de impact daarvan, en (2) beter begrijpen waarom zij al dan niet 
overgaan tot actie. Daartoe hebben we een combinatie van gesloten en open vragen gesteld. Met de 
gesloten vragen konden respondenten antwoorden kiezen uit een reeks vooraf gedefinieerde opties, 
terwijl open vragen hen de gelegenheid gaven hun eigen perspectieven verder toe te lichten. De 
survey is uitgevoerd in oktober en november 2021. 
 

 
1 Joris van Hoboken, Naomi Appelman, Anna van Duin, Tom Blom, Brahim Zarouali, Michelle Seel, Elisabetta Stringhi, Natali 
Helberger, Ronan O Fathaigh, ‘Voorziening voor verzoeken tot snelle verwijdering van onrechtmatige online content’ (2020) 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/11/30/tk-bijlage-aanbieding-wodc-onderzoek-voorziening-
voor-verzoeken-tot-snelle-verwijdering-van-onrechtmatige-online-content; Naomi Appelman, Joanna van Duin, Ronan Fahy, 
Joris van Hoboken, Natali Helberger, Brahim Zaroual, “Access to digital justice: In search of an effective remedy for removing 
unlawful online content” in: X.E. Kramer et al., Frontiers in Civil Justice (Edward Elgar 2022) 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3961390.  
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Voor dit project hebben wij financiering – een thematische onderzoekssubsidie – verkregen van het 
Amsterdam Centre of European Studies (ACES). Het onderzoek maakt deel uit van het project ‘Content 
Moderation & Access to Justice’ van het onderzoeksinitiatief Digital Transformation of Decision-
Making (DTDM) aan de Universiteit van Amsterdam.2 De betrokken onderzoekers – mr. N.M.I.D. 
(Naomi) Appelman, mr. dr. J.M.L. (Anna) van Duin en dr. B. (Brahim) Zarouali – zijn verbonden aan 
resp. het Instituut voor Informatierecht (IViR), het Amsterdam Centre for Transformative Private Law 
(ACT) en de Amsterdam School of Communication Research (ASCoR). De surveyresultaten zijn 
verwerkt en geanalyseerd met hulp van Puck van den Bosch, student Communicatiewetenschappen 
aan de Universiteit van Amsterdam.   
 
 
1.2 Onderzoeksvraag en methodologie 

De belangrijkste onderzoeksvragen voor deze survey zijn: met welke typen schadelijk gedrag online 
worden mensen in Nederland rechtstreeks en persoonlijk geconfronteerd, wat zijn hun doelen en 
verwachtingen als zij actie ondernemen tegen dergelijk gedrag, en hoe percipiëren zij de obstakels 
die zij daarbij tegenkomen? 

De vragenlijst bestaat uit twee delen (zie bijlage): ervaring met schadelijk gedrag online (deel 1) en 
stappen naar aanleiding van schadelijk gedrag online (deel 2). De vragen in deel 1 zijn gebaseerd op 
de taxonomie van Banko e.a.3 van schadelijke online content in de volgende drie categorieën: i) haat 
en pesterijen, ii) schade die mensen aan zichzelf toebrengen en iii) uitbuiting; zie hierna par. 2.2 voor 
de 11 typen schadelijke content waar het om gaat. Deze typologie is gebaseerd op community 
guidelines en content policy van verschillende grote platforms (Discord, Facebook, Pinterest, Reddit, 
Twitter en YouTube), grondrechtenverdragen (ICCPR en VN-documenten), voorstellen van ‘civil 
society’ organisaties en aanbevelingen van deskundigen inzake de psychologische en fysieke impact 
van misbruik. De categorie ‘ideologische schade’ (extremisme, terrorisme, georganiseerde misdaad 
en misinformatie) wordt uitgesloten van het onderzoek, omdat deze categorie vooral 
maatschappelijke schade veroorzaakt en daarmee buiten het bereik valt van natuurlijke personen die 
online schade ondervinden die hen rechtstreeks en persoonlijk treft. 

 

Figuur 1: ‘A Typology of Harmful  Content’ – Banko e.a. (2020) p. 129 

 

 
2 Zie: https://digitaldecision-making.net/. 
3 Michele Banko, , Brendon MacKeen, and Laurie Ray, ‘A unified taxonomy of harmful content’, in: Proceedings of the 
fourth workshop on online abuse and harms (2020), p. 125-137, Association for Computational Linguistics, 
https://aclanthology.org/2020.alw-1.16/. 
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Wij hebben samengewerkt met Panel Inzicht (Panel Insights) B.V., één van de toonaangevende 
onderzoeksbureaus met online panels in Nederland. Deelnemers zijn niet gevraagd naar informatie 
die hen individueel kan identificeren; ook konden zij zelf beslissen wat en hoeveel zij wilden delen. 
 
 
1.3 Beperkingen van het onderzoek 
 
Tot slot heeft het onderzoek ook enkele beperkingen die hier genoemd moeten worden. Ten eerste is 
de survey is uitgezet onder een groep die representatief is voor de Nederlandse bevolking, maar kon 
de survey slechts worden ingevuld door degenen die aangaven ervaring te hebben met schadelijk 
gedrag online. De steekproef zelf is daarmee niet een representatie van de algemene bevolking. Wij 
hebben doelbewust respondenten geselecteerd die naar eigen zeggen al eens benadeeld zijn geweest 
door schadelijke online content (deze mensen hebben dus een vrij specifiek profiel, en kunnen 
afwijken van een “accurate weerspiegeling” van de algehele bevolking). Kortom, in dit onderzoek 
maken we geen gebruik van een aselecte representatieve survey, aangezien dit niet binnen ons 
onderzoeksopzet paste.  
 
Ten tweede is dit onderzoek exploratief, wat betekent dat het geen diepgaand en gedetailleerd beeld 
geeft per type schadelijke gedraging (en de mogelijke acties en oplossingen die hiermee gepaard 
gaan). Het geeft eerder een globaal overzicht van deze problematiek, wat aanleiding kan geven tot 
vervolgonderzoek dat zich meer in detail gaat richten op specifieke gedragingen.  
 
Ten derde maakt dit onderzoek veelvuldig gebruik van gesloten vragen, met vooraf-gedefinieerde 
antwoordopties. Hoewel deze methode ervoor zorgt dat de dataverzameling efficiënt en op grote 
schaal kan verlopen, en dat respondenten op een gerichte en eenvoudige manier kunnen antwoorden 
op vragen, biedt het zelden diepgaande en subjectieve inzichten over hoe mensen nu echt denken 
over de problematiek. We hebben getracht om ook open vragen toe te voegen in de survey voor wat 
meer diepgang, maar de antwoorden op zulke vragen blijven meestal beperkt. Deze studie kan zeker 
ook een startpunt zijn voor toekomstige studies die een kwalitatieve aanpak wensen te hanteren, door 
middel van bijvoorbeeld diepte-interviews of focusgroepen.    
 

 
  



Rapport surveydata Schadelijk gedrag online in Nederland 
 

 5 

2. Belangrijkste bevindingen  
 
De surveydata in dit rapport worden gepresenteerd aan de hand van de belangrijkste bevindingen die 
voortvloeien uit de gegeven antwoorden op de (gesloten en open) vragen. Na een korte toelichting 
op de dataverzameling en de socio-demografische kenmerken van de respondenten, gaat het om de 
volgende punten: 
 

• 1 op de 5 mensen heeft te maken gehad met schadelijk gedrag online  
• Oplichting en belediging zijn de meest voorkomende schadelijke gedragingen  
• Schadelijk online gedrag online komt vooral voor op sociale media 
• Mensen vinden schadelijk gedrag online over het algemeen heel erg 
• Een kleine meerderheid van de mensen die schadelijk gedrag online hebben meegemaakt 

heeft naar aanleiding hiervan stappen ondernomen 
• De meest genomen stappen zijn een klacht indienen bij de website of aangifte doen 
• Mensen willen het liefst de dader straffen, ontmaskeren en/of stoppen 
• Geld en moeite zijn de belangrijkste redenen om geen stappen te ondernemen 
• Mensen weten niet of er iets mee gebeurt als ze schadelijk gedrag online rapporteren 
• Meerderheid is niet bekend met mogelijkheid om hulp te vragen bij daarvoor bestemde 

organisatie of om stappen tegen website te ondernemen 
• Mogelijkheid tot klagen moet vooral makkelijk vindbaar zijn 

 
Verder komt bij deel 1 (ervaring met schadelijk gedrag online) naar voren dat leeftijd een relevante 
factor is: vooral jongeren worden getroffen. Daarnaast geldt dat hoe ouder iemand is, hoe minder 
vaak diegene sexual aggressions zal meemaken maar hoe meer scams. Vrouwen hebben vaker te 
maken met sexual aggressions dan mannen. Mensen met een (niet-westerse) migratie-achtergrond 
hebben vaker te maken met identity attacks.  
Vooral hate & harassment komt veel voor op sociale media. Hoewel mensen schadelijk gedrag online 
over het algemeen heel erg vinden, onderneemt lang niet iedereen stappen. Mensen geven wel aan 
o.a. voorzichtiger te zijn geworden en nemen eerder stappen als ze het gedrag als ernstiger ervaren. 
 
Bij deel 2 (stappen naar aanleiding van schadelijk gedrag online) geeft een aantal mensen ten aanzien 
van de meest genomen stappen – een klacht indienen bij de website of aangifte doen – aan dat deze 
stappen in hun ogen nergens toe leiden. Maar heel weinig mensen schakelen een juridisch adviseur 
of advocaat in, of beginnen een juridische procedure tegen het platform of de website. Mensen 
nemen met name stappen omdat zij de dader willen straffen of ontmaskeren; ook willen zij 
voorkomen dat het anderen gebeurt.  
Kosten – zowel qua geld als qua moeite – zijn de belangrijkste reden dat mensen géén stappen 
ondernemen. Bovendien weten zij niet of er iets mee gebeurt als zij schadelijk gedrag online 
rapporteren. Hier is leeftijd wederom een relevante factor: jongvolwassenen en volwassen laten zich 
meer tegenhouden doordat het veel moeite kost, het stressvol of onzeker is, zij weinig vertrouwen 
hebben in een rechtvaardig oordeel, de dader anoniem of onvindbaar is, of zij de dader niet willen 
confronteren. Daarnaast weten voornamelijk jongeren niet of het gedrag wel illegaal/onrechtmatig is.  
Terwijl mensen het belangrijk vinden dat de mogelijkheid tot klagen makkelijk vindbaar is, is minder 
dan 10% van de ondervraagden bekend met mogelijkheid om hulp te vragen bij daarvoor bestemde 
organisatie of om stappen tegen website te ondernemen.   
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3. Relevante data 
 
3.1  Dataverzameling en socio-demografische kenmerken  
 
De dataverzameling is gestart op 26 oktober 2021 en afgesloten op 11 november 2021. Het totale 
aantal respondenten (met consent) bedroeg 2500. Er werd eerst een filtervraag gesteld of men ooit 
persoonlijk te maken had gehad met problematisch (schadelijk) gedrag online. Deze filtervraag is door 
520 respondenten met “ja” beantwoord, 20.8% van de totale steekproef; 1 op de 5 geeft dus aan wel 
eens schadelijk gedrag online te hebben ervaren. Alle hierna gepresenteerde resultaten en 
percentages hebben betrekking op deze groep van 520 respondenten, niet op de totale steekproef.  
 
Voor het analyseren van de leeftijd van de respondenten zijn deze in 4 algemene categorieën 
verdeeld: 

• Jongvolwassenen: 18 tot en met 34 jaar oud (104 respondenten) 
• Volwassenen: 35 tot en met 49 jaar oud (103 respondenten) 
• Ouder volwassenen: 50 tot en met 64 jaar oud (116 respondenten) 
• Senioren: 65 jaar oud en ouder (197 respondenten) 

Opvallend is dat veel senioren (37.8%) de survey hebben beantwoord. 
 
Van de respondenten was 43,5% vrouw (225 respondenten), 56,3% was man (293 respondenten) en 
0,4% viel in de categorie overig (2 respondenten). 
 
Van de respondenten heeft 93,7% een Nederlandse achtergrond (497 respondenten). Daarnaast 
waren er 16 respondenten met een westerse migratie-achtergrond (3,1%) en 15 respondenten met 
een niet-westerse migratie-achtergrond (2,9%). Het lage aantal respondenten met een migratie-
achtergrond kan de resultaten beïnvloeden.  
 
Van de respondenten heeft 12,5% een WO-opleiding, 28,8% een HBO-opleiding en 28,5% een MBO-
opleiding. De overige respondenten (30,2%) hebben (een deel van) de middelbare school doorlopen; 
1,2% heeft geen of alleen basisonderwijs gevolgd. In één van de drie grote steden (Amsterdam, 
Rotterdam of Den Haag) is 8,9% woonachtig; 33,5% komt uit de regio West, 26,7% uit de regio Zuid, 
18,3% uit de regio Oost, 12,7% uit de regio Noord. 
 
 
3.2 Oplichting en belediging zijn de meest voorkomende schadelijke gedragingen  
 
In de vragenlijst is – op basis van de taxonomie van Banko e.a. – gevraagd naar 11 typen schadelijke 
online content:  
 
i)  Haat en pesterijen (hate and harrassment) 
1. het online zetten van privégegevens met de bedoeling om schade toe te brengen (doxxing) 
2. het maken van online nare, hatelijke of agressieve opmerkingen over iemand persoonlijk op basis 

van bijvoorbeeld diens ras, sexualiteit, geslacht of religie (identity attacks) 
3. online uitingen die in het algemeen negatief, kwetsend of stereotyperend zijn over bijvoorbeeld 

religie, ras, geslacht of sexualiteit (identity misrepresentation) 
4. online beledigingen, om wat voor reden dan ook (insults) 
5. het maken van online ongewenste seksuele opmerkingen, het delen van sexuele foto’s of video’s 

zonder toestemming (sexual aggressions) 
6. online bedreiging met geweld (threats of violence) 
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ii)  Schade die mensen aan zichzelf toebrengen (self-inflicted harm) 
7. het online aanmoedigen van verstoord eetgedrag (eating disorder promotion) 
8. het online aanmoedigen van zelfbeschadiging (self-harm) 
 
iii)  Uitbuiting (exploitation) 
9. het online aanbieden van illegaal sekswerk of mensenhandel (adult sexual services) 
10. het maken van online sexuele opmerkingen naar minderjarigen, of het delen van seksueel 

materiaal van minderjarigen (child abuse) 
11. pogingen tot online oplichting (scams) 
 
Uit het onderzoek komt naar voren dat 71,5% van de respondenten een scam heeft meegemaakt. 
Op de tweede plaats staan beledigingen: 48,7% van de respondenten heeft dit meegemaakt. 
 

 
    Figuur 2 

De meeste categorieën schadelijk gedrag online treffen vooral jongvolwassen. Dit geldt voor de 
categorieën: doxxing, identity misrepresentations, sexual agressions, eating dissorder promotion, self-
harm, adult sexual services en child abuse. Vooral voor sexual agressions geldt dat hoe ouder iemand 
is, hoe minder vaak diegene dit gedrag zal meemaken.  
 
Daarentegen geldt voor identity attacks dat deze evenveel voorkomen bij jongvolwassenen als bij 
volwassenen. Insults en threats of violence overkomen vooral volwassenen. Scams gebeuren vooral 
bij senioren. Ook laten de resultaten zien dat hoe ouder iemand is, hoe meer scams diegene zal 
ervaren.  
 
Bij de meeste categorieën waren er geen significante resultaten qua verschillen in afkomst. Bij identity 
attacks geeft 66,7% van de respondenten met een niet-westerse migratie-achtergrond aan dit te 
hebben meegemaakt ten opzichte van 56,3% van de respondenten met een westerse migratie-
achtergrond en 27,5% van de respondenten zonder migratie-achtergrond. Dit zou erop wijzen dat 
identity attacks veel vaker voorkomen bij mensen met een (niet-westerse) migratie-achtergrond.  
Hetzelfde geld voor identity misrepresentations: van de respondenten met een niet-westerse 
migratie-achtergrond maakte 60% dit mee ten opzichte van 37,5% van de respondenten met een 
westerse migratie-achtergrond en maar 20,5% van de respondenten zonder migratie-achtergrond.  
 
Wanneer we kijken naar geslacht vallen vijf categorieën op, waarvan twee significant: 
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1. Sexual agressions: 23,1% van de vrouwen heeft dit wel eens meegemaakt ten opzichte van 
8,9% van de mannen.  

2. Child abuse: 14,7% van de vrouwen heeft dit wel eens meegemaakt ten opzichte van 4,8% 
van de mannen. 

 
De overige categorieën die opvielen waren: 

3. Eating dissorder promotion: 11,1% van de vrouwen heeft dit wel eens meegemaakt ten 
opzichte van 5,1% van de mannen. 

4. Self-harm: 4,9% van de vrouwen heeft dit wel eens meegemaakt ten opzichte van 1,4% van 
de mannen. 

5. Scams: 75,4% van de mannen heeft dit wel eens meegemaakt ten opzichte van 66,2% van de 
vrouwen. 

 
 
3.3 Schadelijk gedrag online komt vooral voor op sociale media 

De meeste respondenten komen schadelijk gedrag online tegen op sociale media. De categorieën 
waar de respondenten uit konden kiezen waren: sociaal medium, zoals Facebook, Twitter, of 
Instagram; app als SnapChat of TikTok; een videodienst zoals YouTube, Twitch, of Dumpert; een 
messaging dienst, zoals Whatsapp of Facebook messenger; een datingsite of app; een internetforum; 
een zoekmachine zoals Google, Bing; een nieuwssite of blog; een online marktplaats voor de verkoop 
van tweedehands goederen; anders. In de onderstaande tabellen wordt telkens een selectie van deze 
categorieën getoond.  

Opvallend is dat op Marktplaats insults vaker voorkomen dan alle andere categorieën van haat en 
intimidatie. Daarentegen geldt bij sexual agression dat dit vaker voorkomt op messaging diensten 
zoals Whatsapp en Facebook Messenger. 
 

 
             Figuur 3 
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categorieën gedragingen; dit geldt vooral voor eating disorder promotion. Wanneer we naar self-harm 
kijken is het opvallend dat hier ook videodiensten en messaging diensten naar voren komen.  
 

 
        Figuur 4 

Tot slot valt de overkoepelende categorie exploitation (bestaande uit adult sexual services, scams en 
child sexual abuse material, zie p. 3 en p. 7) op doordat dit type schadelijk online gedrag relatief vaak 
voorkomt op messaging diensten. Alleen adult sexual services scoort nog iets hoger in de sociale 
media, 26,3% ten opzichte van 23,7% voor messaging diensten. Over het algemeen komt adult sexual 
services komt het meest voor op datingapps ten opzichte van de andere gedragingen. Alhoewel child 
abuse evenveel voorkomt op social media als messaging diensten, valt bij de open antwoorden op dat 
enkelen aangeven dit offline te hebben meegemaakt, wat buiten de reikwijdte van dit onderzoek valt. 
Respondenten komen scams ook tegen op Marktplaats, naast messaging diensten (24,5%) en sociale 
media (13,2%).  
 

   
      Figuur 5 

Naast de keuzes die mensen konden maken gaven opvallend veel mensen het antwoord “e-mail” als 
het type medium waarop ze alle soorten schadelijk gedrag waren tegengekomen.  
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3.4 Mensen vinden schadelijk gedrag online over het algemeen heel erg 
 

 
                              Figuur 6 

Over het algemeen vinden mensen het schadelijke gedrag dat ze online meemaken heel erg. Maar 
1,5% van de respondenten vond het helemaal niet erg, terwijl 31,5% het heel erg vond.  
Er is niet veel verschil tussen de categorieën gedragingen en de perceptie van hoe erg de 
respondenten het vinden. De enige categorieën waar de score iets hoger ligt zijn self-harm en scams.  
Er zit echter een grote limitatie aan dit resultaat, aangezien respondenten verschillende soorten 
gedragingen meegemaakt kunnen hebben en niet kunnen specificeren in deze vraag welk schadelijk 
gedrag zij erg/niet erg vinden. Dit kan verklaren waarom scams zo hoog naar boven komt: dit is de 
meest voorkomende gedraging (zie par. 2.2).  
 
Om dezelfde reden kan de koppeling tussen de gedragingen en het antwoord op de vraag wat voor 
invloed het gedrag op mensen had niet één op één gemaakt worden. De verschillende groepen kunnen 
lastig vergeleken worden aangezien respondenten meerdere vormen van schadelijk gedrag 
meegemaakt hebben.  
 
Wanneer we toch een Chi-Square analyse4 runnen, zien we dat respondenten vooral bij insults of 
scams boos, angstig en verdrietig werden. Bij scams schaamden zij zich ook, of waren ze simpelweg 
geïrriteerd. Maar ook hier geldt weer dat de meeste respondenten, naast andere gedragingen, scams 
en insults het meest hebben meegemaakt (71,5% en 48,7% van de respondenten respectievelijk). 
 
De respondenten gaven aan de volgende emoties te hebben ervaren na alle soorten schadelijk gedrag 
online: 

- 273 (52,5%) werd boos 
- 243 (46,7%) werd geïrriteerd 
- 120 (23,1%) werd angstig 
- 113 (21,7%) werd verdrietig 
- 60 (11,5%) schaamde zich 
- Bij de open antwoorden werd ook genoemd: achterdochtiger/voorzichtiger geworden, 

geïntimideerd, gelachen, verbazing en ‘het heeft geen invloed op mij’.  
 
 

 
4  Een statistische toets om te testen of groepen/verdelingen van elkaar verschillen op basis van categorische variabelen. 
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3.5 Een kleine meerderheid van de mensen die schadelijk gedrag online hebben 
meegemaakt heeft naar aanleiding hiervan stappen ondernomen 

 
Van de mensen die schadelijk gedrag online hebben meegemaakt heeft 57,7% naar aanleiding hiervan 
stappen ondernomen.  
 

 
                        Figuur 7 

Om te kijken of de mate waarin respondenten het gedrag als erg ervaren hier invloed op heeft, is er 
een Chi-Square analyse uitgevoerd. De resultaten lieten een significante maar zwakke positieve 
relatie zien tussen hoe erg mensen het vonden en of ze stappen hebben ondernomen. 
 𝑋!(6, N = 520) = 29,68, p< .001, j = .24  
 
Dit betekent dat over het algemeen ondernemen mensen vaker stappen ondernemen wanneer ze het 
schadelijke gedrag als ernstiger ervaren: 
 

 
       Figuur 8 
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- 21,9% van de respondenten heeft aangifte gedaan bij de politie (114 van de 520) 
- Een aantal heeft het gemeld bij meldpunten zoals meldknop.nl (46 van de 520, 8,8%) of de 

dader direct benaderd (36 van de 520, 6,9%).  
- De minste respondenten (3 van de 520, 0,6%) hebben een juridisch adviseur of advocaat 

ingeschakeld of zijn een juridische procedure begonnen tegen het platform/de website.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zie alle resultaten in onderstaande tabel: 
 

Stap ondernomen # wel 
ondernomen 

# niet ondernomen Procentueel 
 

melding of klacht ingediend bij de 
website/het platform 

137 383 26,3% 

aangifte gedaan bij de politie 
 

114 406 21,9% 

meldpunten zoals meldknop.nl 
 

46 474 8,8% 

de dader direct benaderd 36 484 6,9% 
informatie opgezocht over zijn/haar 
rechten 
 

16 504 3,1% 

een melding of klacht ingediend bij 
autoriteit persoonsgegevens 

14 506 2,7% 

een juridische procedure begonnen 
tegen de dader 

12 508 2,3% 

contact gezocht met 
hulporganisaties 

8 512 1,5% 

geïnformeerd bij een 
rechtshulpverlener  

7 513 1,3% 

contact met een 
rechtsbijstandsverzekering 

5 515 1,0% 

een juridische procedure begonnen 
tegen het plaform/de website 

3 517 0,6% 

een juridisch adviseur of advocaat 
ingeschakeld 

3 517 0,6% 

Figuur 10 
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Hieraan voegden respondenten bij de open antwoorden zelf nog toe: gegevens veranderen, afgemeld 
bij website, contact opgenomen met de bank, blokkeren, familie/vrienden ingelicht of om hulp 
gevraagd. Opvallend is dat 26 respondenten (5%) aangaven dat ze weliswaar melding hadden gemaakt 
of aangifte hadden gedaan van een schadelijke gedraging, maar dat dit volgens hen zinloos was of 
nergens toe leidde. 
 
De vraag hoe de genomen stappen verschillen tussen de categorieën gedragingen kan niet statistisch 
onderzocht worden, omdat respondenten niet alleen meerdere soorten schadelijk gedrag 
meegemaakt kunnen hebben (waardoor we niet weten naar aanleiding van welk gedrag ze stappen 
hebben ondernomen), maar daarnaast meerdere acties konden kiezen.  
 
Als we ondanks deze limitatie toch een Chi-Square runnen, zien we ook geen opvallende resultaten. 
Identity attacks, identity misrepresentations, insults en scams scoren bij sommige stappen iets hoger 
(maar geen significantie). Dit kan verklaard worden doordat deze gedragingen over het algemeen door 
meer mensen zijn ervaren (minstens 22,1% van de respondenten); hierdoor is de kans groter dat 
ongeacht welke stap ze hebben ondernomen, ze daarnaast ook deze gedraging hebben ervaren.  
 
 
3.7 Mensen willen het liefst de dader straffen, ontmaskeren en/of stoppen 
 
Over het algemeen wilden respondenten het liefst dat het volgende gebeurde na alle soorten 
schadelijk gedrag online (ongeacht de categorie): 

- 49,4% van de respondenten wilde graag dat de dader werd gestraft (257 van de 520) 
- 47,9% van de respondenten wilde graag dat de dader werd ontmaskerd (249 van de 520) 
- De minste respondenten (35 van de 520, 6,7%) wilde financiële compensatie krijgen.  

 
Zie alle resultaten in onderstaande tabel: 

 
 

Over het algemeen ondernamen de meeste mensen actie omdat ze wilden voorkomen dat dit bij 
anderen gebeurt (28,8%), zo blijkt uit de open antwoorden. Daarnaast ondernamen respondenten 
actie zodat ze verdere persoonlijke schade konden voorkomen (20,9%), om de dader te stoppen 
(17,6%) of om hun geld terug te krijgen (13,1%).  
Andere antwoorden die genoemd zijn (op volgorde van populariteit): meer duidelijkheid krijgen 
(3,3%), familieleden beschermen (2%) en het uiten van boosheid (1,3%).  
 

Gewenste gebeurtenis # die dat zouden willen Procentueel 
 

Dat de dader was gestraft 257 49,4% 
Dat de dader was ontmaskerd  249 47,9% 
Dat de informatie zo snel mogelijk verwijderd 
was 

176 33,8% 

Dat de waarheid aan het licht was gekomen 124 23,8% 
Dat de informatie niet meer te vinden was  100 19,2% 
Dat de dader excuses had gemaakt  91 17,5% 
Dat mijn reputatie was hersteld 49 9,4% 
Dat de dader uitleg had gegeven 46 8,8% 
Dat ik financiële compensatie had gekregen  35 6,7% 

Figuur 11 
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De vraag of er een relatie is tussen het doel waarmee stappen worden ondernomen en het type 
gedraging kan niet statistisch onderzocht worden, omdat respondenten niet alleen meerdere soorten 
schadelijk gedrag meegemaakt kunnen hebben (waardoor we niet kunnen weten naar aanleiding van 
welk gedrag ze iets hadden gewild), maar daarnaast meerdere doelen konden kiezen. 
 
Ook de vraag hoe het antwoord verschilt tussen de categorieën gedragingen kan niet statistisch 
onderzocht worden, omdat respondenten meerdere soorten schadelijk gedrag meegemaakt kunnen 
hebben (waardoor we niet kunnen weten naar aanleiding van welke gedraging ze stappen hebben 
ondernomen met een bepaald doel).  
 
 
3.8 Geld en moeite zijn de belangrijkste redenen om geen stappen te ondernemen 
 
Over het algemeen houdt het feit dat het (soms) geld kost mensen het meest tegen en dat ze de 
dader niet willen confronteren het minst. Daarnaast gaf de survey respondenten een keuze uit de 
volgende redenen: 

- Het kost moeite 
- Ik wil anderen niet beperken in wat ze wel of niet kunnen zeggen op internet  
- Ik wil mijn omgeving er niet mee belasten  
- Er kan niets meer aan gedaan worden  
- Het probleem heeft zichzelf opgelost  
- Het is stressvol 
- Ik weet er te weinig van af 
- Het kan (te) lang duren voordat ik een uitkomst heb  
- Het is onzeker of ik een positieve uitkomst krijg 
- Het is moeilijk om een juridische procedure te beginnen 
- Ik heb weinig vertrouwen in een rechtvaardig oordeel  
- De dader is anoniem of onvindbaar 

 
Zie alle resultaten in onderstaand diagram: 
 

 
    Figuur 12 
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Om te kijken of bepaalde zaken die mensen tegenhielden om stappen te ondernemen verband hielden 
met afkomst, geslacht, leeftijd of economische status zijn er meerder Chi-Square testen gebruikt. Per 
reden is het volgende gevonden. 

• Jongvolwassenen en volwassenen worden meer tegengehouden als iets veel moeite kost dan 
oudere volwassenen en senioren [leeftijd].  

• Jongvolwassenen en volwassenen worden meer tegengehouden als iets stressvol is dan 
oudere volwassenen en senioren. Daarnaast vinden vrouwen dit erger dan mannen [leeftijd 
en geslacht].  

• Jongvolwassenen en volwassenen worden meer tegengehouden als het onzeker is of diegene 
een positieve uitkomt krijgt dan oudere volwassenen en senioren [leeftijd].  

• Jongvolwassenen en volwassenen worden meer tegengehouden omdat het moeilijk is om 
een juridische procedure te beginnen dan oudere volwassenen en senioren. Daarnaast 
hebben lager opgeleiden en mensen met lager inkomen hier ook meer last van [leeftijd en 
socio-economische status]. 

• Oudere volwassenen vinden het bezwaarlijker dat het soms geld kost dan andere 
leeftijdsgroepen. Dat geldt ook voor vrouwen ten opzichte van mannen. Erg significant was 
dat mensen met een lager inkomen dit als een grote reden zien om geen stappen te 
ondernomen, wat logisch is [leeftijd, geslacht en inkomen].  

• Jongvolwassenen en volwassenen worden meer tegengehouden omdat ze weinig 
vertrouwen hebben in een rechtvaardig oordeel dan oudere volwassenen en senioren. 
Mensen met een westerse migratie-achtergrond houdt dit meer tegen dan mensen met een 
niet westerse migratie-achtergrond of mensen met een Nederlandse achtergrond [leeftijd en 
afkomst].  

• Jongvolwassenen en volwassenen worden iets meer tegengehouden als de dader anoniem of 
onvindbaar is dan oudere volwassenen en senioren [leeftijd].  

• Jongvolwassenen en volwassenen worden meer tegengehouden omdat ze de dader niet 
willen confronteren dan oudere volwassenen en senioren. Mensen met een westerse 
migratie-achtergrond houdt dit meer tegen dan mensen met een niet-westerse migratie-
achtergrond of mensen met een Nederlandse achtergrond [leeftijd en afkomst].  

• Mensen met een westerse migratie-achtergrond worden meer tegengehouden omdat ze hun 
omgeving er niet mee willen belasten dan mensen met een niet westerse migratie-
achtergrond of mensen met een Nederlandse achtergrond [afkomst].  

• Mensen met een lager inkomen worden meer tegengehouden omdat er niets meer aan 
gedaan kan worden dan mensen met een hoger inkomen [inkomen].  

• Jongvolwassenen en volwassenen worden iets meer tegengehouden omdat het probleem 
zichzelf oplost dan oudere volwassenen en senioren [leeftijd].  

• Geen significante resultaten voor ik weet er weinig vanaf; het kan (te) lang duren voordat ik 
een uitkomst heb; ik wil anderen niet beperken in wat ze wel of niet kunnen zeggen op het 
internet. 

 
3.9 Mensen weten niet of er iets mee gebeurt als ze schadelijk gedrag online 

rapporteren 
 
De meeste respondenten wijten hun gebrek aan kennis aan het feit dat ze niet weten of er iets mee 
gebeurt als ze het rapporteren: 203 van de 520 respondenten gaven dit antwoord (39%). De minste 
respondenten gaven daarnaast aan dat ze niet wisten of het gedrag wel illegaal/onrechtmatig was als 
de reden voor hun gebrek aan kennis: 81 van de 520 respondenten (15,6%) 
 
Om te kijken naar de relatie tussen het gebrek aan kennis en demografische factoren is er een aantal 
kruistabellen gemaakt.  
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Voor de verschillen tussen geslacht en inkomen waren er geen opvallende resultaten.  
Wanneer we kijken naar de relatie tussen afkomst en het gebrek aan kennis zijn er een aantal 
opvallende resultaten. Bij het gebrek aan kennis door ‘ik weet niet of het gedrag wel 
illegaal/onrechtmatig is’ en ‘ik weet niet waar ik terecht kan voor informatie of hulp’ blijkt het dat 
respondenten met een Nederlandse afkomst hier minder last van hebben dan mensen met een niet-
Nederlandse afkomst: 
 

 
                   Figuur 13 

De meeste respondenten met Nederlandse afkomst wijten het gebrek aan kennis aan het feit dat ze 
niet weten of er iets mee gebeurt als ze het rapporteren (39%). De meeste respondenten met een 
westerse migratie-achtergrond wijten het gebrek aan kennis aan het feit dat ze niet weten waar ze 
terecht kunnen voor informatie of hulp (43,8%). De meeste respondenten met een niet-westerse 
migratie-achtergrond wijten het gebrek aan kennis aan zowel dat ze niet weten of er iets mee gebeurt 
als ze het rapporteren; ze niet weten waar ze terecht kunnen voor informatie of hulp; en dat ze niet 
weten of het gedrag wel illegaal/onrechtmatig is (allen 40%).  
 
Voor leeftijd lag het grootste verschil per groep in of respondenten niet wisten of het gedrag wel 
illegaal/onrechtmatig is:  

 
Figuur 14 
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Hieruit blijkt dat voornamelijk jongvolwassenen deze kennis niet hebben, terwijl ouderen hier 
minder last van hebben.  
 
Verder zijn dit de meest voorkomende antwoorden van de vier verschillende leeftijdsgroepen: 

• Jongvolwassenen: Ik weet niet wie ik moet aanspreken/aanklagen (36,5% van de 
jongvolwassenen) 

• Volwassenen: Ik weet niet wie ik moet aanspreken/aanklagen (34% van de volwassenen) 
• Ouder volwassenen: Ik weet niet of er iets mee gebeurt als ik het rapporteer (45,7% ouder 

volwassenen) 
• Senioren: Ik weet niet of er iets mee gebeurt als ik het rapporteer (44,2%) 

 
Er lijkt geen verband te zijn tussen opleiding en gebrek aan kennis over de te ondernemen stappen. 
De meeste mensen, ongeacht hun opleiding, wijten het gebrek aan kennis aan ‘ik weet niet of er iets 
mee gebeurt als ik het rapporteer’: geen opleiding of basisonderwijs 33,3%; LBO/VMBO/MBO 1/VBO 
42,9%; MAVO/HAVO of VWO (eerste drie jaar)/VMBO/(M)ULO 33,9%; MBO 2, 3, 4 of voor 1998 39,9%; 
HAVO of VWO (4e, 5e of 6e klas)/HBS/MMS 50%; WO-doctoraal/WO-master/HBO-
master/postdoctoraal onderwijs 40%.  
De enige uitzondering hierop zijn de mensen die HBO/WO-propedeuse of WO-bachelor hebben 
afgerond, zij wijten het gebrek aan kennis vooral aan ‘ik weet niet wie ik moet aanspreken/aanklagen’ 
42,7%. 
 
3.10 Meerderheid is niet bekend met mogelijkheid om hulp te vragen bij   daarvoor 

bestemde organisatie of om stappen tegen website te ondernemen 
 

• Minder dan 10% van de ondervraagden is bekend met de mogelijkheid om hulp te vragen bij 
een daarvoor bestemde organisatie. 

• Minder dan 10% van de ondervraagden is bekend met de mogelijkheid om juridische stappen 
tegen de website te ondernemen. 

• Meer dan 50% van de ondervraagden zijn bekend met de mogelijkheid om aangifte te doen. 
• De bekendste mogelijkheden zijn een klacht indienen bij de desbetreffende website of 

aangifte doen. 
 
Zie onderstaande tabel: 
 

Actie Aantal respondenten die bekend is 
met deze actie 

Klacht website 224 
Meldpunt 110 
Hulporganisatie 42 
Juridisch tegen dader 79 
Juridisch tegen website 46 
Aangifte doen 287 
Klacht Autoriteit Persoonsgegevens 94 
Geen van alle 69 

                    Figuur 15 
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3.11 Mogelijkheid tot klagen moet vooral makkelijk vindbaar zijn 
 
Bijna 60% van de respondenten vindt het belangrijk dat de mogelijkheid makkelijk vindbaar is. Maar 
18% van de respondenten vindt het belangrijk dat de mogelijkheid vrijheid van meningsuiting 
beschermd. Daarnaast gaf de survey respondenten de keuze uit de volgende opties: 
 

- Dat deze mogelijkheid gebruiksvriendelijk is 
- Dat deze mogelijkheid begrijpelijk is 
- Dat deze mogelijkheid anoniem te gebruiken is 
- Dat deze informeel en laagdrempelig is 
- Dat ik iemand persoonlijk kan spreken 
- Dat rapportering snel wordt afgehandeld 
- Dat er sprake is van een grondige toetsing van de rapportering 
- Dat de gerapporteerde inhoud ook echt verwijderd wordt 
- Dat ik na afloop een gemotiveerde reactie op de rapportering krijg 
- Dat ik bezwaar kan maken tegen een reactie waar ik het niet mee eens ben  
- Dat de vrijheid van meningsuiting wordt beschermd 
- Dat er onafhankelijk toezicht is op de procedure 

 
Zie de resultaten in onderstaand diagram:  

 

 
        Figuur 16 
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4. Surveyvragen 
 
FILTERVRAAG: 
 
(1) Heb je ooit persoonlijk te maken gehad met problematisch (schadelijk) gedrag online? 

JA/NEE vraag 
● Indien nee => filter out (einde van survey - screen out) 
● Indien ja => 

 
(2)  Met wat voor gedrag heb je te maken gehad?  

OPEN vraag 
● Na antwoord => door naar vraag (3) 

 
DEEL 1: Ervaring met schadelijk gedrag online 
 
(3) Heeft iemand ooit je privégegevens gegevens online gezet met de bedoeling om je schade toe te 

brengen (doxxing)?  
JA/NEE vraag 
● Indien nee => naar vraag (4)  
● Indien ja =>  

 
(3a)  Wat heb je precies meegemaakt?  

OPEN vraag 
● Na antwoord => door naar vraag (3b) 

 
(3b)  Waar ben je dit tegengekomen? 

AANVINKEN  
 

o Op een sociaal medium, zoals 
Facebook, Twitter, of Instagram 

o Op een app als SnapChat of TikTok 
o Op een videodienst zoals YouTube, 

Twitch, of Dumpert 
o Op een messaging dienst, zoals 

Whatsapp of Facebook messenger  
o Op een datingsite of app  

o Op een internetforum 
o Via een zoekmachine zoals Google, 

Bing 
o Op een nieuwssite of blog 
o Op een online marktplaats voor de 

verkoop van tweedehands goederen  
o Anders, namelijk 

 
Na antwoord => door naar vraag (4) 

 
(4) Heeft iemand ooit online nare, hatelijke of agressieve opmerkingen over jou persoonlijk gemaakt 

op basis van bijvoorbeeld je ras, sexualiteit, geslacht of religie? Bijvoorbeeld dat iemand je 
uitscheldt, discrimineert of bedreigt vanwege je huidskleur of geaardheid.  
JA/NEE vraag 
● Indien nee => naar vraag (5)  
● Indien ja =>  
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(4a)  Wat heb je precies meegemaakt?  
OPEN vraag 
● Na antwoord => door naar vraag (4b) 

 

(4b)  Waar ben je dit tegengekomen? 
AANVINKEN (zie 3b) 
● Na antwoord => door naar vraag (5)

(5) Heb je online ooit meegemaakt dat mensen in het algemeen negatief, kwetsend of 
stereotyperend zijn over bijvoorbeeld jouw religie, ras, geslacht of sexualiteit?  
JA/NEE vraag 
● Indien nee => naar vraag (6)  
● Indien ja =>  

 
(5a)  Wat heb je precies meegemaakt?  

OPEN vraag 
● Na antwoord => door naar vraag (5b) 

(5b)  Waar ben je dit tegengekomen? 
AANVINKEN  (zie 3b) 
● Na antwoord => door naar vraag (6) 

 
(6) Heeft iemand je ooit beledigd online, om wat voor reden dan ook?  

JA/NEE vraag 
● Indien nee => naar vraag (7)  
● Indien ja =>  

 
(6a)  Wat heb je precies meegemaakt?  

OPEN vraag 
● Na antwoord => door naar vraag (6b) 

(6b)  Waar ben je dit tegengekomen? 
AANVINKEN  (zie 3b) 
● Na antwoord => door naar vraag (7) 

 
(7) Heeft iemand ooit online ongewenste seksuele opmerkingen tegen je gemaakt, of heeft iemand 

ooit sexuele foto’s of video’s gedeeld zonder dat je dat wilde? Bijvoorbeeld dat iemand je online 
lastig heeft lastiggevallen,  of zonder toestemming naaktfoto’s heeft doorgestuurd aan anderen.  
JA/NEE vraag 
● Indien nee => naar vraag (8)  
● Indien ja =>  

 
(7a)  Wat heb je precies meegemaakt?  

OPEN vraag 
● Na antwoord => door naar vraag (7b) 

(7b)  Waar ben je dit tegengekomen? 
AANVINKEN  (zie 3b) 
● Na antwoord => door naar vraag (8) 

 
(8) Heb je ooit meegemaakt dat iemand je online bedreigd heeft met geweld? Bijvoorbeeld een 

doodswens, aanmoedigen dat andere mensen je geweld aandoen of een directe bedreiging.   
JA/NEE vraag 
● Indien nee => naar vraag (9)  
● Indien ja =>  

 
(8a)  Wat heb je precies meegemaakt?  

OPEN vraag 
● Na antwoord => door naar vraag (8b) 

 

(8b)  Waar ben je dit tegengekomen? 
AANVINKEN  (zie 3b) 
● Na antwoord => door naar vraag (9) 
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(9) Ben je ooit in aanraking gekomen met online content die verstoord eetgedrag aanmoedigt? 
Bijvoorbeeld pro-anorexia websites of ongezonde dieettips.  
JA/NEE vraag 
● Indien nee => naar vraag (10)  
● Indien ja =>  

 
(9a)  Wat heb je precies meegemaakt?  

OPEN vraag 
● Na antwoord => door naar vraag (9b) 

 

(9b) Waar ben je dit tegengekomen? 
AANVINKEN  (zie 3a) 
● Na antwoord => door naar vraag (10) 

(10) Ben je ooit online tegengekomen dat jezelf beschadigen werd aangemoedigd? Bijvoorbeeld dat 
jezelf pijn doen werd aangemoedigd.   
JA/NEE vraag 
● Indien nee => naar vraag (11)  
● Indien ja =>  

 
(10a) Wat heb je precies meegemaakt?  

OPEN vraag 
● Na antwoord => door naar vraag (10b) 

(10b) Waar ben je dit tegengekomen? 
AANVINKEN  (zie 3b) 
● Na antwoord => door naar vraag (11) 

 
(11) Heb je ooit meegemaakt dat iemand je illegaal sekswerk heeft aangeboden of ben je ooit in 

aanraking gekomen met mensenhandel?  
JA/NEE vraag 
● Indien nee => naar vraag (12)  
● Indien ja =>  

 
(11a) Wat heb je precies meegemaakt?  

OPEN vraag 
● Na antwoord => door naar vraag (11b) 

 

(11b) Waar ben je dit tegengekomen? 
AANVINKEN  (zie 3b) 
● Na antwoord => door naar vraag (12) 

(12) Heeft een volwassene toen je minderjarig was ooit online sexuele opmerkingen naar je gemaakt, 
of seksueel materiaal gedeeld?  
JA/NEE vraag 
● Indien nee => naar vraag (13)  
● Indien ja =>  

 
(12a) Wat heb je precies meegemaakt?  

OPEN vraag 
● Na antwoord => door naar vraag (12b) 

 

(12b) Waar ben je dit tegengekomen? 
AANVINKEN  (zie 3b) 
● Na antwoord => door naar vraag (13) 

(13) Heeft iemand ooit geprobeerd je online op te lichten? Bijvoorbeeld door onbetrouwbare links te 
sturen om je gegevens te krijgen (phishing) of je geld afhandig te maken. 
JA/NEE vraag 
● Indien nee => naar vraag (14)  
● Indien ja =>  
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(13a) Wat heb je precies meegemaakt?  

OPEN vraag 
● Na antwoord => door naar vraag (13b) 

 

(13b) Waar ben je dit tegengekomen? 
AANVINKEN  (zie 3b) 
● Na antwoord => door naar vraag (14) 

(14) Je hebt aangegeven schadelijke online gedrag meegemaakt te hebben. Hoe erg vond je dit? (van 
1 ‘ik vond het helemaal niet erg’ tot 7 ‘ik vond het heel erg’) 
7-punt LIKERT schaal 
● Na antwoord => door naar vraag (15) 

 
(15) Wat voor invloed had dit schadelijke gedrag op je?  

AANVINKEN (meerdere opties mogelijk) 
o Ik werd boos 
o Ik werd angstig 
o Ik werd verdrietig 

o ik schaamde mij  
o Ik werd geïrriteerd 
o Anders namelijk => open vraag 

 
DEEL 2: Stappen naar aanleiding van schadelijk gedrag online 
 
(16) Heb je zelf ooit stappen ondernomen naar aanleiding van het schadelijke gedrag online dat je 

hebt meegemaakt? 
JA/NEE vraag 
● Indien ja => naar vraag 17-18 
● Indien nee => direct naar vraag 19 

 
(17) Welke stappen heb je ondernomen? 

AANVINKEN (meerdere opties mogelijk) 
Mogelijkheden uit vraag 22 hier herhalen, en daaraan toevoegen: 

 
o Zoeken van informatie over uw 

rechten 
o Informeren bij een rechtshulpverlener 
o Juridisch adviseur of advocaat 

inschakelen 

o Contact met 
rechtsbijstandsverzekering 

o Direct benaderen van de dader 
o Anders, namelijk… ⇒ OPEN VRAAG 

 
(18) Je hebt aangeven stappen te hebben ondernomen. Met welk doel heb je deze stappen 

ondernomen en heb je dit doel bereikt? Zo nee, waarom niet? Hier kun je bijvoorbeeld denken 
aan  (verdere) schade voorkomen, opkomen voor je eigen rechten, je reputatie beschermen, of 
voorkomen dat het iemand anders gebeurt, en andere redenen om stappen te ondernemen.  
OPEN vraag 

 
(19) Je hebt aangegeven geen stappen te hebben ondernomen. Wat zou je willen dat er gebeurd was 

nadat je schadelijk online gedrag had meegemaakt?  
GEEF AAN WELKE DRIE JE HET BELANGRIJKST VINDT (meerdere opties mogelijk) 
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o Dat de informatie zo snel mogelijk 
verwijderd was 

o Dat de informatie niet meer te 
vinden was  

o Dat de dader was ontmaskerd 
o Dat de dader was gestraft 
o Dat de dader excuses had gemaakt 

o Dat de dader uitleg had gegeven  
o Dat de waarheid aan het licht was 

gekomen 
o Dat mijn reputatie was hersteld  
o Dat ik financiële compensatie had 

gekregen 
o Anders, namelijk... ⇒ OPEN VRAAG 

 
(20) In welke mate hebben onderstaande zaken je tegengehouden of het moeilijker gemaakt om 

stappen te ondernemen? (van 1 ‘dit houdt mij helemaal niet tegen’ tot 7 ‘dit houdt mij erg tegen’) 
7-punt LIKERT schaal 

 
o Het kost geld 
o Het kost moeite 
o Het is stressvol 
o Ik weet er te weinig van af 
o Het kan (te) lang duren voordat ik 

een uitkomst heb  
o Het is onzeker of ik een positieve 

uitkomst krijg 
o Het is moeilijk om een juridische 

procedure te beginnen 
o Ik heb weinig vertrouwen in een 

rechtvaardig oordeel  

o De dader is anoniem of onvindbaar 
o Ik wil de dader niet confronteren  
o Ik wil anderen niet beperken in wat 

ze wel of niet kunnen zeggen op 
internet 

o Ik wil mijn omgeving er niet mee 
belasten 

o Er kan niets meer aan gedaan worden 
o Het probleem heeft zichzelf opgelost 
o Anders, namelijk => OPEN VRAAG 

 
(21) Voor zover je hebt aangegeven er te weinig van af te weten om (verdere) stappen te kunnen 

ondernemen, waar lag het gebrek aan kennis aan?  
AANVINKEN (meerdere opties mogelijk)  

 
o Ik weet niet wat ik kan doen om mijn 

probleem aan te pakken 
o Ik weet niet wie ik moet 

aanspreken/aanklagen 
o Ik weet niet of het gedrag wel 

illegaal/onrechtmatig is  

o Ik weet niet waar ik terecht kan voor 
informatie of hulp  

o Ik weet niet hoe ik mijn probleem kan 
rapporteren 

o Ik weet niet of er iets mee gebeurt als 
ik het rapporteer 

o Anders, namelijk => OPEN VRAAG 
 
(22) Ben je bekend met (één van) de volgende mogelijkheden om schadelijke informatie te 

rapporteren en/of te (laten) verwijderen?   
AANVINKEN (meerdere opties mogelijk) 

 
o Een melding doen of klacht indienen 

bij de website of het platform 
o Meldpunten zoals meldknop.nl, het 

landelijk meldpunt internetoplichting 

of het meldpunt 
internetdiscriminatie  
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o Contact zoeken met een 
hulporganisatie als Helpwanted of 
Stop Online Shaming 

o Een juridische procedure beginnen 
tegen de dader 

o Een juridische procedure beginnen 
tegen het platform of de website  

o Aangifte doen bij de politie  
o Melding of klacht indienen bij de 

Autoriteit Persoonsgegevens  
o Geen van alle 

 
(23) Wat vind je belangrijk als je de mogelijkheid krijgt om schadelijke informatie te rapporteren, 

bijvoorbeeld bij de website of het platform zelf of bij een meldpunt?  (van 1 ‘dit vind ik helemaal 
niet belangrijk’ tot 7 ‘dit vind ik heel erg belangrijk’) 
7-punt LIKERT schaal 

 
o Dat deze mogelijkheid makkelijk 

vindbaar is. 
o Dat deze mogelijkheid 

gebruiksvriendelijk is. 
o Dat deze mogelijkheid begrijpelijk is. 
o Dat deze mogelijkheid anoniem te 

gebruiken is. 
o Dat deze informeel en laagdrempelig 

is.  
o Dat ik iemand persoonlijk kan 

spreken. 
o Dat rapportering snel wordt 

afgehandeld. 

o Dat er sprake is van een grondige 
toetsing van de rapportering.  

o Dat de gerapporteerde inhoud ook 
echt verwijderd wordt. 

o Dat ik na afloop een gemotiveerde 
reactie op de rapportering krijg.  

o Dat ik bezwaar kan maken tegen een 
reactie waar ik het niet mee eens 
ben.  

o Dat de vrijheid van meningsuiting 
wordt beschermd. 

o Dat er onafhankelijk toezicht is op de 
procedure. 

 
DEEL 3: Persoonlijke informatie 
 
(24) Gevraagde gegevens :  

o Leeftijd 
o Geslacht 
o opleidingsniveau 

o Woonregio  
o Afkomst  
o Inkomen / socio-economische status 

 


