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Inleiding

• Technologische ontwikkelingen 

• COVID-19 ➔ telewerken



Wat is digitaal seksueel geweld?

elke vorm van seksuele intimidatie, uitbuiting of misbruik dat 
plaatsvindt online en/of via het gebruik van technologie



Wat is digitaal seksueel geweld?

1. Ongewenste seksueel getinte berichten & bedreigingen

2. Cyberflashing

3. Niet-consensuele verspreiding van seksueel getinte inhoud

4. Sextortion

5. Voyeurisme

6. Computer-gegenereerde en gefotoshopte seksueel getinte 
inhoud



1. Ongewenste seksueel getinte berichten & 
bedreigingen

Door collega’s – leidinggevenden – derden

- Intieme vragen

- Ongepast flirtgedrag

- Ongevraagde en ongewenste seksuele voorstellen

- …

“Wat is jouw BH-maat?”
“Ben jij een beffer?”

“Je zag er geil uit vandaag”

“Ik keur jouw project goed als 
je mijn bed eens wil komen 

verwarmen”

Herhaaldelijk vragen om 
tijdens een zakenreis “samen 
een hotelkamer te delen” of 
“nog iets te bespreken in de 

kamer”



– Bedreigingen
• Journalist, tv-persoonlijkheid, activist, spokesperson, politiekers, 

persverantwoordelijke…
– Onderzoek UNESCO (2020): 18% vrouwelijke respondenten (journalisten) bedreigd 

met seksueel geweld 

1. Ongewenste seksueel getinte berichten & 
bedreigingen



2. Cyberflashing

• Eigen intieme beelden – ‘dick pic’

– Vrouwen: 15%

– Mannen: 7%

• (extreme) pornografie

• Seksuele handelingen/ ontkleden



- (Relatief) anoniem

- Nabijheid

- Send to all of doelgericht





3. Niet-consensuele verspreiding seksueel getinte 
inhoud

- ‘Wraakporno’/ NCII
- Laten zien of delen via sociale media, chat of email, geüpload naar 

(porno)sites

- 1% van de Belgen (bijna evenveel vrouwen als mannen)
- BE bevolking (18-64 jaar): ongeveer 70.000 gevallen

- 1 op 10 zeker dat beelden niet meer rondgaan

- Vaak ex-partner, 1 op 3 kennis, vriend of vriendin(➔ collega)

- 1 op 3 zoekt bij niemand hulp
- Slechts 1 op 6 doet aangifte bij de politie





4. Sextortion…
- Dreigen met het verspreiden van seksueel getinte inhoud om volgende te bekomen

- Geld
- Seksuele handeling
- Meer beelden
- Andere (~ partnergeweld)

- Hoe beelden verkrijgen?
- Valse profielen, vertrouwen winnen, downloaden van internet, via-via doorgestuurd, hacking
- In ruil voor promotie, jobzekerheid etc. ➔machtsmisbruik
- Onder druk gezet om beelden te maken 

- Vrouwen: 15%
- Mannen: 7%



5. Voyeurisme

• Upskirting

• Downblousing

• ! Zonder toestemming seksueel getinte beelden van iemand 
anders bekijken



6. Computer-gegenereerde en gefotoshopte 
seksueel getinte inhoud

• Deepfake/deepnude

• Photoshop 



Digitaal seksueel geweld en de werkcontext

• Daders
– Online disinhibition effect

– Minder sociale controle

– Vaak niet veel inspanningen nodig

– Scheiding privé – werk bij 
telewerken

– Onduidelijkheid over wat 
toelaatbaar is online

Waarom?

– ‘grappig’

– Onderdeel strategie (cyber)pesten

– Onderdeel strategie (ex-
)partnergeweld ➔ 57,8% op of in 
buurt van werkplek

– Seksuele opwinding

– ‘flirten’

– Intimidatie - machtsmisbruik



Digitaal seksueel geweld en werkcontext

• Slachtoffers

– Spill-over effect

– Angst 

– Oncontroleerbaar

– ‘Gevangen’ 

• Fysieke afstand onvoldoende ➔ sociale isolatie

• Dringt binnen in privésfeer

-Verlaten job/functie – silencing effect



Digitaal seksueel geweld en de werkcontext
- Aangiftebereidheid

- Niet zeker of er sprake is van grensoverschrijdend gedrag
- Anderen niet willen betrekken – zelf willen afhandelen
- Grens privé – werk
- Angst

- Om niet geloofd te worden 
- Gevolgen van melden (vb. ontslag)

- Ongemakkelijk gevoel
- Bij gedrag
- Bij melden

- Ernst minimaliseren 
- Zelf of vrees dat anderen dit zullen doen



Wat kunnen bedrijven doen?

• ILO 190 

• Europese Richtlijn GBV (ontwerp)

• Beleid welzijn op het werk
– Aandacht voor digitaal seksueel geweld

• Sensibilisering

– Vertrouwenspersonen en preventieadviseurs – luisterend oor slachtoffers
• Ook proactief bevragen

– Risicotaxatie 



Ondersteuning vanuit het Instituut

• Info- & adviesvragen 
– Slachtoffers & vertrouwenspersoon/preventieadviseur

• Ondersteuning slachtoffers niet-consensuele verspreiding seksueel 
getinte inhoud (NCII)
– Informatie over rechten en plichten

– Meer informatie over of hulp bij verwijderen beelden
• Trusted flagger + samenwerking met politie

– Indien slachtoffer dit wenst: informatie over aangifte bij politie



1. Handleiding Instituut

• Stap-voor-stap inhoud rapporteren + laten verwijderen

• Verschillende platformen

– Facebook

– Instagram

– Google Search etc.

• Hoe klacht neerleggen bij politie + gevolgen



2. Templates

• Gericht naar daders

• Verschillende types

– Soort grensoverschrijdend gedrag: vb. niet-consensuele verspreiding 
intieme beelden 

– Verzender: slachtoffer, getuige, ontvanger, manager/bedrijfsleider

– Communicatiekanaal: sociale media, e-mail/per post



Bedankt voor jullie aandacht
Merci pour votre attention

http//igvm-iefh.belgium.be 

Ellen De Pauw – ellen.depauw@igvm.belgie.be


