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VOORWOORD

Tijdens mijn opleiding Communication and 
Multimedia Design heb ik een grote interesse 
ontwikkeld voor het tastbaar maken van 
niet tastbare onderwerpen. Je kan hierbij 
denken aan bepaalde gedachtes of emoties 
overbrengen. Je verplaatst iemand in 
andermans gevoelens. Bij eerdere projecten 
uitte dit zich in dat het vaak interactieve 
producten of installaties waren waarbij 
meerdere zintuigen worden geprikkeld. Maar 
ook fotografie vind ik om deze reden zeer 
interessant, hoe kan je door middel van 
beeld een bepaald gevoel oproepen? 

Zo ben ik beland bij de minor 
Fotojournalistiek en Beeldredactie. Hier 
heb ik mij verdiept in hoe men aan de hand 
van fotografie verhalen kan vertellen. Voor 
mijn eindopdracht heb ik het verhaal van 
Ilja verteld. Een verhaal waarbij seksuele 
intimidatie en geweld centraal staan. Tijdens 
dit project heb ik mij verdiept in de gevoelens 
en gedachtegang van Ilja en alleen haar 
persoonlijke verhaal uitgelicht. 

Ik merkte echter dat dit onderwerp mij veel 
deed, het riep veel frustratie bij mij op dat dit 
onderwerp nog te weinig besproken wordt. 
Zo ben ik dan ook beland bij mijn onderwerp 
voor mijn afstuderen.

Tijdens mijn afstuderen wilde ik mij focussen 
op het uitbreiden van het project dat ik bij 
mijn minor heb gestart. Ik wilde mij verdiepen 
in hoe men écht bij mensen kan doordringen 
dat seksuele intimidatie en geweld niet oké 
is. Omdat dit onderwerp echter zo groot is, 
heb ik mij gespecificeerd in het onderdeel 
seksuele straatintimidatie. Ik ben onderzoek 
gaan doen naar waar dit precies ontstaat en 
wie de doelgroep is die ik wil aanspreken. 
In mijn afstuderen heb ik mij wederom bezig 
gehouden met niet tastbare emoties tastbaar 
maken voor een ander. In deze exploratie 
laat ik mijn onderzoeksproces zien van de 
afgelopen maanden. 
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SAMENVATTING

Seksuele straatintimidatie is een veel 
voorkomend probleem in de huidige 
samenleving. Uit onderzoek blijkt dat in 
Amsterdam 81% van de vrouwen te maken 
heeft gehad met (seksuele) straatintimidatie, 
in Rotterdam is dit zelfs 84% van de 
vrouwen [1]. Ook mensen uit de LGBTQ+ 
gemeenschap en mannen ervaren last van 
seksuele straatintimidatie [1]. Deze seksuele 
straatintimidatie uit zich in uitschelden, 
achtervolgen, seksuele opmerkingen of zelfs 
aanraking. Met als gevolg dat vrouwen zich, 
eerder dan mannen, onveilig voelen op straat 
[2]. 

Hoewel het onderwerp seksuele 
straatintimidatie veel aan de aandacht wordt 
gebracht, wordt het daadwerkelijk probleem, 
de daders, niet effectief aangepakt. De 
huidige campagnes richten zich vooral op 
actie na de daad door het aanbieden van 
slachtofferhulp of het bestraffen van de 
daders [6]. 

“Zij moeten zich bewust 
worden van de impact van 
hun gedrag en leren waar de 
grens ligt.” - Socioloog Mischa Dekker

Met dit onderzoek ligt de focus dan ook 
op actie ondernemen voor de daad door 
middelbare scholieren bewust te maken van 
de impact van seksuele straatintimidatie.

DOELGROEP
Het onderzoek richt zich op middelbare 
scholieren tussen de 11 tot en met 15 jaar 
van zowel het VMBO, HAVO als het VWO. 
Er zal hierbij geen onderscheidt gemaakt 
worden tussen de verschillende niveaus. Er 
is gekozen voor de leeftijdscategorie omdat 
op deze leeftijd opvoeding en omgeving een 
grote rol speelt bij de beeldvorming rond 
seksuele onderwerpen [3] [8].  

ONDERZOEKSVRAAG
Het doel met dit onderzoek is om middelbare 
scholieren bewust te maken van de impact 
van seksuele straatintimidatie. Op welke 
manier kan men dit onderwerp het beste 
aankaarten bij middelbare scholieren?  
Hoe kan men deze impact overbrengen?  
Dit leidde tot de onderzoeksvraag:

Hoe kan men seksuele 
straatintimidatie 
bespreekbaar maken onder 
middelbare scholieren?

Om tot de juiste inzichten te komen om deze 
onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden 
zijn de volgende deelvragen opgesteld: 

   - Wat is seksuele straatintimidatie?
   - Wat zijn de oorzaken van seksuele 
     straatintimidatie?
   - Wat zijn de gevolgen van seksuele 
     straatintimidatie?
   - Wat weten middelbare scholieren al 
     over seksuele straatintimidatie?
 

SEKSUELE STRAATINTIMIDATIE
Seksuele straatintimidatie is een erg breed 
begrip waar veel mensen anders over 
denken omdat er niet een duidelijke definitief 
is. Dat fysieke handelingen door iedereen 
gezien worden als seksuele straatintimidatie 
is duidelijk. Het punt waar echter veel 
verwarring over ontstaat zijn de opmerkingen 
die gemaakt worden [8] [18] [19]. Hier 
vinden de meeste dat het onder seksuele 
straatintimidatie valt wanneer het seksueel 
getint is, maar wanneer is het seksueel getint 
en geen compliment? Deze grens is niet voor 
iedereen hetzelfde waardoor mensen zich 
vaak niet bewust zijn van de impact van een 
opmerking op de andere persoon. 

DE OORZAKEN
Uit onderzoek blijkt dat het vertonen van 
seksuele straatintimidatie voort kan komen 
uit een gebrek aan bespreken van seksuele 
onderwerpen op jonge leeftijd. Wanneer 

een kind dit in zijn opvoeding, vanuit huis 
of school, niet mee krijgt vormt het kind zijn 
beeld op basis van zijn omgeving [3]. Vooral 
bij een leeftijd vanaf 12 jaar en bij seksuele 
onderwerpen is de invloed van de omgeving 
erg groot [8]. In de media heerst een 
geseksualiseerd beeld van de vrouw waarbij 
de man dominant is [23] [24]. Kinderen leren 
hierdoor dat dit dominante gedrag van de 
man normaal is. 

Dit heeft als gevolg dat kinderen zich niet 
bewust zijn van de impact die woorden of 
handelingen hebben op de andere persoon 
omdat zij geleerd hebben dat dit normaal 
is. Dit vergroot de kans op het vertonen van 
seksuele straatintimidatie. Daarbij komt dat 
wanneer er binnen een vriendengroep op 
deze leeftijd antisociaal gedrag vertoond 
wordt, dit juist gestimuleerd wordt [26].  
Ze nemen onderling elkaars gedrag over 
omdat zij elkaar als voorbeeld zien. 
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DE GEVOLGEN
Een van de grootste gevolgen van seksuele 
straatintimidatie is, dat mensen hun gedrag 
op straat aanpassen uit angst. Ze vermijden 
bepaalde plekken, kleden zich niet zoals zij 
zouden willen of houden voorwerpen bij de 
hand voor als het fout gaat [5] [27] [28]. De 
vrijheid op straat, een plek waar men zich 
veilig zou moeten voelen, wordt afgenomen. 

WAT WETEN ZE AL?
Ook op de leeftijd van 11 tot en met 15 
jaar passen kinderen al onbewust hun 
gedrag aan op straat. Zij zijn zich nog niet 
volledig bewust van het begrip seksuele 
straatintimidatie maar weten het vaak wel 
te herkennen in het straatbeeld. Kinderen 
komen al veel in contact met seksuele 
onderwerpen door de media, maar weten 
zich nog niet zo te kunnen uiten als iemand 
op oudere leeftijd.

CONCEPTUALISERING
Uit het onderzoek bleek dat het voornamelijk 
belangrijk is om empathie te creëren voor de 
ontvanger bij de zender. Om dit te bereiken 
is het belangrijk dat het product zich richt 
tot de belevingswereld van de middelbare 
scholieren. Uit een audio/video test bleek 
dat middelbare scholieren visuele feedback 
nodig hebben van de ontvanger om zijn 
of haar emoties daadwerkelijk te kunnen 
begrijpen. 

Ook bleek er eerder bij het onderzoek 
naar wat seksuele straatintimidatie is, dat 
mannen en jongens zich snel aangevallen 
voelen wanneer er in de voorbeelden uit 
wordt gegaan van een vrouw als ontvanger 
en een man als zender. Het zal dus een 
genderneutraal product moeten worden, wil 
het de volledige doelgroep aanspreken. 

Tot slot bleek dat het belangrijk is dat de 
middelbare scholieren zich veilig voelen 
tijdens uitvoeren van het product. Er 
zijn testen uitgevoerd om te kijken hoe 
de emoties en de boodschap het beste 
overgebracht kunnen worden, deze conclusie 
zijn samengevat in een ontwerp waarvan 
verschillende varianten zijn getest. 

OPLOSSING
EmotionMotion is een interactieve installatie 
die de emoties communiceert van de 
ontvanger naar de zender door middel van 
visuele feedback. Dit gebeurt aan de hand 
van kleur in combinatie met beweging. 
De situatie van seksuele straatintimidatie 
wordt geschetst met omgevingsgeluid en 
toegereikte opmerkingen op kaartjes. Om te 
zorgen voor een veilige zone is er gekozen 
voor meerdere kaartensets die opbouwen 
in hoe heftig de opmerkingen zijn. Zo kan er 
rekening gehouden worden met de kennis 
en ervaring van leerlingen. Dit maakt ook dat 
het product meerdere malen te gebruiken is 
in verschillende lessen, waarbij langzaam 
opgebouwd kan worden. 

EmotionMotion zet de leerlingen aan het 
denken over de impact van bepaalde 
opmerkingen.
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AANLEIDING

Seksuele straatintimidatie is een veel 
voorkomend probleem in de huidige 
samenleving. Zo blijkt uit onderzoek dat in 
Amsterdam 81% van de vrouwen tussen 15-
34 jaar te maken heeft gehad met (seksuele) 
straatintimidatie en in Rotterdam is dit 84% 
van de vrouwen tussen de 18-45 jaar [1]. 
Ook mensen uit de LGBTQ+ gemeenschap 
en mannen hebben last van seksuele 
straatintimidatie [1].  
Deze seksuele straatintimidatie uit zich in 
dat zij worden uitgescholden, achtervolgt, er 
worden seksuele opmerkingen geroepen of 
in het ergste geval vindt er aanraking plaats. 
Dit leidt ertoe dat vrouwen zich, eerder dan 
mannen, onveilig voelen op straat [2]. 

Uit onderzoek blijkt dat er verschillende 
oorzaken te benoemen zijn voor seksuele 
straatintimidatie. Zo blijkt een van 
de oorzaken te zijn dat niet iedereen 
dezelfde opvatting heeft over seksuele 
straatintimidatie, wat de een als compliment 
bedoeld ervaart de ander juist als 
angstaanjagend of vervelend [3]. 

Dat een iemand uit angst voor seksuele 
intimidatie op straat haar of haar gedrag 
moet aanpassen is niet normaal, en zeer 
zorgelijk. Zo gaan veel vrouwen niet alleen 
de deur uit wanneer het donker wordt, 
ze vermijden bepaalde straten of kleden 
zich anders [4]. Doordat het echter zo 
vaak gebeurd is er ook een deel van de 
samenleving die eraan gewend is geraakt, 
en vinden dat het erbij hoort. Ondanks dat 
zij het niet als directe intimidatie ervaren 

blijkt uit onderzoek dat zij toch hun gedrag 
aanpassen, door niet langs een groep 
jongens te lopen of bepaalde plaatsen te 
vermijden [5].

Hoewel het onderwerp veel onder de 
aandacht gebracht wordt door middel van 
campagnes, protesten en artikelen wordt 
het daadwerkelijke probleem, de daders, 
niet effectief aangepakt. Er wordt nu vaak 
gekeken naar hoe men de daders, achteraf, 
kan straffen voor de begane actie in plaats 
van dat er gekeken wordt naar hoe men de 
actie kan voorkomen. Ook wordt er door 
middel van campagnes aandacht gevraagd 
voor slachtofferhulp bij personen die met 
seksuele straatintimidatie te maken hebben 
gehad, waarbij opnieuw de hulp achteraf 
komt in plaats van de actie te voorkomen [6]. 

Dit gebeurt ook nu bij de recente campagne 
#jijstaatnietalleen, waarbij slachtoffers 
gekoppeld worden aan een rolmodel voor 
steun. Volgens socioloog Mischa Dekker 
ligt het probleem bij de mannen en jongens, 
zij moeten zich anders gaan gedragen. Zij 
moeten zich bewust worden van de impact 
van hun gedrag en leren waar de grens ligt 
[7]. Met dit onderzoek zal de focus dan ook 
liggen op het bespreekbaar maken van het 
onderwerp seksuele straatintimidatie bij 
zowel mannelijke als vrouwelijke middelbare 
scholieren. 

Het onderzoek zal zich richten op middelbare 
scholieren van 11 tot en met 15 jaar.  
Het gaat hierbij om scholieren van zowel het 
VMBO, HAVO als het VWO. Waarbij voor dit 
onderzoek geen onderscheid gemaakt zal 
worden tussen de verschillende niveaus. Ik 
heb hier voornamelijk voor gekozen omdat 
het met de COVID-19 situatie erg lastig was 
in contact te komen met de doelgroep. 

Ik heb gekozen voor de eerste drie klassen 
van het middelbaar onderwijs, waar de 
scholieren tussen de 11 en 15 jaar zullen zijn. 
Op deze leeftijd speelt opvoeding en hun 
omgeving een grote rol. 

Vanaf 12 jaar nemen zij veel over van 
andere leeftijdsgenoten of hun omgeving en 
vormen zo hun mening over verschillende 
onderwerpen [8]. Vooral over seksuele 
onderwerpen vormen zij vanaf deze leeftijd 
een sterk beeld op basis van hun vrienden en 
omgeving [3]. Er zijn verschillende theorieën 
die onderbouwen waarom dit kan leiden tot 
het vertonen van seksuele straatintimidatie, 
hier zal ik later in het onderzoek verder op in 
gaan. Er is dus voor deze doelgroep gekozen 
omdat blijkt dat met de juiste seksuele 
opvoeding in deze fase de invloed van hun 
omgeving zoals vrienden, social media en 
reclames kan worden beperkt [3].

DOELGROEP
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ONDERZOEKSVRAAG

Door middel van deskresearch en rondvragen in mijn omgeving bleek 
dat er voornamelijk onder de vrouwen nog veel frustratie heerst rondom 
seksuele straatintimidatie. Hoewel het een algemeen bekend probleem 
is wordt er momenteel weinig actieve actie ondernomen. In dit onderzoek 
ligt daarom de focus op het bespreekbaar maken van het onderwerp 
onder middelbare scholieren, om hen zo bewust te maken van de impact 
en een ander beeld te creëren rondom het onderwerp. Hieruit volgt de 
onderzoeksvraag;

“Hoe kan men seksuele 
straatintimidatie bespreekbaar 
maken onder middelbare 
scholieren?” 

Om tot de juiste inzichten te komen bij de onderzoeksvraag zijn er door middel van 
affinity diagramming een aantal onderbouwende deelvragen ontstaan (bijlage 1);

 - Wat is seksuele straatintimidatie?
 - Wat zijn de oorzaken van seksuele straatintimidatie?
 - Wat zijn de gevolgen van seksuele straatintimidatie?
 - Wat weten middelbare scholieren al over seksuele straatintimidatie?
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WWWWWH

Wie is betrokken bij het probleem? 
Zowel mannen, vrouwen als de LGBTQ+ community die zich 
bevinden op straat.

Wat is het probleem? 
Veel mensen ervaren dagelijks last van seksuele straatintimidatie.

Waar doet het probleem zich voor? 
Overal waar men zich in het openbaar op straat bevindt.

Wanneer doet het probleem zich voor?
Iedere keer wanneer een vreemde een als vervelend ervaren 
seksuele opmerking of handeling vertoont richting het slachtoffer.

Waarom doet het probleem zich voor? 
Omdat veel mensen zich niet bewust zijn van de impact die deze 
opmerkingen of handelingen hebben op het slachtoffer. 

Hoe doet het probleem zich voor?
Mensen op straat worden na geroepen door vreemden, nagefloten, 
achtervolgd of in het ergste geval zonder toestemming aangeraakt. 
Het gaat hierbij om seksueel getinte opmerkingen of handelingen.

Het doel is om middelbare scholieren tussen de 11 tot en 
met 15 jaar bewust te maken van de impact van seksuele 

straatintimidatie en zo een andere kijk te ontwikkelen op het 
onderwerp en gedrag. 

Ongeveer vanaf 12 jaar vormen jongeren hun mening 
veel door hun omgeving zoals vrienden en social media. 
Dit gebeurt vooral bij seksuele onderwerpen veel, bij een 

gebrek aan de juiste voorlichting of het bespreken van deze 
onderwerpen wordt de invloed van de omgeving sterker. Door 

het bespreekbaar maken op jonge leeftijd wil ik de invloed 
van hun omgeving beperken, hier heerst namelijk een zeer 

seksueel beeld van de samenleving. 

DOEL

1716



WAT IS ER AL?

Melden van seksuele straatintimidatie om overlast in kaart 
te brengen [9].

Doel: De daders te pakken en het straatbeeld op locatie te 
veranderen.

PIKPRAAT VAN STRAAT

Het slachtoffer van seksuele straatintimidatie wordt 
aan een ‘vriendin’ gekoppeld wanneer zij behoefte 
hebben aan extra steun [10].

 
 
Doel: Om slachtoffers te steunen.

#JijStaatNietAlleen

NASMAAK
Wanneer iemand een opmerking maakt die niet oké 
is kan je deze persoon een kaartje geven waarop dit 
uitgelegd wordt. Het kaartje wordt gebruikt omdat het 
moeilijk kan zijn iemand direct aan te spreken op zijn 
daad [11].

Doel: Om de daders bewust te maken van hun 
verkeerde gedrag om zo een volgende keer te 
voorkomen. 

The spiral of containment
Het trauma dat ontstaan is na seksuele aanranding 
wordt via verschillende kunstwerken overgebracht op 
de kijker [12].

Doel: Om de impact van seksuele aanranding over 
te brengen door inzicht te geven in de emoties en 
psychologische gevolgen.

Catcalls of Amsterdam
Dingen die tegen mensen zijn gezegd worden 
met stoepkrijt op straat geschreven. Hiervan 
worden foto’s geplaatst op het Instagram 
account [13]. 

Doel: Laten zien dat woorden een groot effect 
hebben op iemand, de impact van de woorden 
overbrengen.

BruxELLES
Jongeren fotograferen hun omgeving met een 
“genderbril” op -> Voelen meisjes zich veilig 
in de stad? Ze leggen problemen vast en 
hoe de stad eruit zou zien zonder seksuele 
straatintimidatie. [17]

Doel: Om jongeren, de politiek en volwassenen 
aan te sporen actie te ondernemen tegen 
seksuele straatintimidatie.

Linda: Stop straatintimidatie
Een jaarlijkse campagne op zowel social media, als op straat met posters en in een tijdschrift om 
straatintimidatie bespreekbaar te maken en tegen te gaan [14] [15] [16].

Doel: Het onderwerp bespreekbaar maken op verschillende manieren om zo proberen te voorkomen 
dat het in de toekomst nog gebeurd. 

Met behulp van de methode  the best, good & bad practices  
konden er een aantal punten uit bestaande projecten gehaald worden 

die juist wel of niet meegenomen worden in het ontwerp. 

CONCLUSIE

BEST    GOOD   BAD 
Actie voor de daad 

Impact overbrengen  
Aansporen tot actie

Actie voor de daad 
Bespreekbaar maken 
Aansporen tot actie

Actie na de daad 
Focus op straffen 
Hulp achteraf i.p.v. 
voorkomen daad
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POSITIONERING

Er lopen veel campagnes voor seksuele straatintimidatie, echter ligt daarbij 
de focus op het helpen achteraf. Vaak zijn deze campagnes ook gericht op 
een wat oudere doelgroep en bestaan deze veel uit tekstuele informatie. 
EmotionMotion onderscheidt zich van huidige campagnes tegen seksuele 
straatintimidatie omdat het een jongere doelgroep aanspreekt op een 
interactieve manier. Hiermee wordt seksuele straatintimidatie aangepakt 
voor de daad, nog voordat de kinderen een beeld hebben ontwikkeld over 
dit onderwerp of het al eens hebben meegemaakt. 

De focust ligt hierbij op verbale seksuele straatintimidatie omdat er 
veel onbegrip heerst over de impact van zo bedoelde complimenten.. 
De kinderen worden meegenomen in de emotionele impact van verbale 
seksuele straatintimidatie.

“Het is goed dat er aan 
slachtoffers wordt gedacht, 

maar nu wordt er achteraf 
pas ingegrepen. Het 

echte probleem wordt niet 
aangepakt.”

- socioloog Mischa Dekker
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METHODIEK

DESKRESEARCH
Er is al veel aandacht voor het onderwerp seksuele straatintimidatie. Deze 
aandacht uit zich vooral in campagnes om mensen bewust te maken van het 
onderwerp en onderzoeken waarin wordt gekeken naar wie er last hebben 
van seksuele straatintimidatie. Hoeveel mensen ervaren last, waar ervaren 
mensen last, wie zijn de mensen die last ervaren en wie zijn de mensen 
die de last veroorzaken? Door middel van deskresearch is er een beeld 
gevormd van de ernst van het probleem. Wat zijn de oorzaken? En wat zijn de 
gevolgen?

BEST, GOOD & BAD PRACTICES
Er is al veel op de markt. Wat doen andere projecten? Wat is er goed aan 
een ander product, of wat kan er juist beter? Door te kijken naar huidige 
campagnes tegen seksuele straatintimidatie en deze te analyseren ontstaat 
er een lijst met punten die ik mee kan nemen in mijn eigen ontwerp. Maar ook 
een lijst met punten die ik wil veranderen en waarmee ik mij juist onderscheid 
van wat er al is. 

AFFINITY DIAGRAM
Een affinity diagram is een hulpmiddel voor het analyseren van grote 
hoeveelheden gegevens en het ontdekken van relaties waarmee een 
ontwerprichting kan worden bepaald op basis van de associaties. Deze 
methode is ingezet om de verschillende deelvragen te creëren. Door het 
mappen van alle vragen en informatie kwamen verschillende overkoepelende 
vragen naar voren die zijn gekozen als deelvragen om het onderzoek te 
ondersteunen. 

WWWWWH
Who, What, Where, When, Why and How kan ingezet worden wanneer de 
probleemstelling duidelijk is. Het maakt het mogelijk om over het probleem 
na te denken en het beter te begrijpen, het is dan gemakkelijker om naar een 
oplossing te streven. Deze methode wordt ingezet om het doel duidelijk te 
kunnen verwoorden. Wie is betrokken? Wat is er gebeurd? Wanneer is het 
gebeurd? Waar gebeurde het? Waarom gebeurde het? Hoe is het gebeurd?

ENQUÊTE
Er is geen vaste definitie van het begrip seksuele straatintimidatie wat ervoor 
zorgt dat veel mensen hierover een andere mening hebben. Om een beeld te 
vormen van wat de huidige opvattingen zijn rondom seksuele straatintimidatie 
is er een enquête opgesteld. Deze enquête is volledig anoniem, alleen 
het geslacht en leeftijdsgroep zijn vereist.  Door gebruik te maken van een 
enquête kan in een korte tijd een grote groep mensen bereikt worden met 
verschillende leeftijden en achtergronden. Zo kan er een globaal beeld 
gevormd worden van de verschillende opvattingen die men heeft over het 
onderwerp. Wat is seksuele straatintimidatie precies?

PERSONA
Met een persona creëer je een persoon vanuit je de verzamelde data uit 
een test bij de doelgroep. Dit zal ingezet worden om van de verschillende 
perspectieven die volgen uit de enquête, verschillende persona’s op te 
stellen. Zo ontstaat er een overzicht van verschillende typen mensen die de 
verschillende perspectieven op seksuele straatintimidatie weerspiegelen. 

CULTURAL PROBE
Een cultural probe kan gebruikt worden om inspirerende in plaats van feitelijke 
informatie van de gebruikers te verzamelen. Ze geven inzicht in de levens, 
waarden en gedachten van mensen. De cultural probe zal ingezet worden bij 
een aantal middelbare scholieren om zo inzicht te krijgen in de gedachten van 
hen, rondom het onderwerp seksuele straatintimidatie. Hoe kijken zij naar dit 
onderwerp? Wat weten zijn al over seksuele straatintimidatie? Hebben zij dit 
al eens meegemaakt?

MASH-UP
De Mash-up brainstormtechniek combineert willekeurig verschillende 
categorieën in één concept en biedt een reeks onverwachte ideeën. Wat 
soms leidt tot betere innovatie. Is een fijne methode wanneer je wat extra 
creativiteit zoekt en out-of-the-box wil denken. Deze methode zal worden 
ingezet om verschillende concepten te vormen en zo een startpunt te creëren 
voor het conceptualiseren.
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EXPERT INTERVIEW
Een expert interview kan je informatie geven over een nieuw opkomend 
onderwerp. De expert kan praktijkervaring of nieuwe bevindingen met je 
delen. Een expert interview zal ingezet worden met The Phoenix Sisters om 
inzicht te krijgen in hun ervaring met het geven van seksuele voorlichtingen 
op jonge leeftijd. Dit gebeurt nog niet veel en daarom is een gesprek over 
hun praktijkervaring erg interessant. Waar moet je op letten bij een jonge 
doelgroep? Hoe reageren ze op zo’n heftig onbesproken onderwerp? Hoe kan 
je dit het beste aankaarten? Dit zijn vragen die aan bod zullen komen.

A/B-TEST
Een kleine wijziging in een ontwerp kan het gedrag van gebruikers 
veranderen op manieren die moeilijk te detecteren zijn. Met een A/B-test kun 
je het real-life gebruikersgedrag over verschillende versies van het product 
met elkaar vergelijken. Je krijgt de verschillen in gedrag en reacties te zien 
van de testpersonen tussen de variaties van de prototypes. Hierdoor krijg 
je inzichten in het effect van de aanpassing die gemaakt is. Deze methode 
wordt ingezet om de impact van audio te meten. Hoe verandert de emotionele 
lading van een opmerking wanneer de achtergrondaudio verandert? 

MORPHOLOGICAL CHART
Een morphological chart is een systematische manier om je concept te 
vormen. Je maakt een overzicht met alle nodige functies van je ontwerp met 
daarbij de verschillende oplossingen per functie. Vervolgens kies je hieruit 
de beste oplossingen, gevolgd uit eerdere testen, welke je samenvoegt tot 
verschillende concepten. Deze methode wordt ingezet om te achterhalen op 
welke manier je hebt beste de bedoelde emoties kan overbrengen met het 
ontwerp.

STORYBOARD
Storyboard is een manier van prototypen welke elke stap van een ontwerp 
communiceert met de gebruiker. Door middel van een reeks schetsen wordt 
de werking en interactie van een product uitgelegd en kan de gebruiker 
dit ervaren. Zo kan feedback verkregen worden van de gebruiker over de 
ervaring. Wordt het doel bereikt? Ervaart de gebruiker het product zoals 
bedacht? Is de werking duidelijk? Welke emoties roept het op? Deze methode 
zal ingezet worden tijdens de conceptualisering om te meten of de boodschap 
van het concept overkomt.

EMPATHY MAP
Een empathy map is een hulpmiddel dat gebruikt wordt bij het verzamelen 
van gegevens over de gebruiker om de doelgroep beter te begrijpen. De map 
wordt in vier vlakken verdeeld die verwijzen naar wat een gebruiker zegt, 
doet, denkt of voelt. Het geeft diepere inzichten over de behoeften van een 
gebruiker. Deze methode zal worden ingezet bij het testen van een eerste 
prototypes om zo te mappen wat de gebruiker ervaart en of dit voldoet aan 
het doel van het prototype. Zo niet zal duidelijk worden waar het aangepast 
moet worden. 

METHODIEK
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SEKSUELE 
STRAATINTIMIDATIE
Wat is seksuele straatintimidatie?  
Het begrip seksuele straatintimidatie is 
moeilijk is af te bakenen. Wat door de een 
ervaren wordt als seksuele straatintimidatie, 
lijkt voor de ander normaal gedrag. Je 
kan het begrip in twee delen splitsen, 
namelijk seksueel en straatintimidatie. 
Straatintimidatie is een verbale, non-verbale 
of fysieke ongewenste toenadering in de 
openbare ruimte. 
Het kan dan bijvoorbeeld gaan om nafluiten, 
nasissen, naroepen, nastaren, seksuele 
gebaren, hinderlijk volgen, betasten of in 
het nauw drijven [18, 8]. Een vorm hiervan 
is seksuele intimidatie, ook wel ongewenste 
intimiteit genoemd. Het is seksueel 
grensoverschrijdend gedrag dat zich in 
verschillende situaties kan voordoen. Het is 
verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met 
een seksuele betekenis [19]. De meningen 
lopen echter erg uiteen wat seksueel getint 
gedrag is en wat niet. 

Om een duidelijk overzicht te krijgen 
van de verschillende perspectieven en 
meningen die mensen hebben over seksuele 
straatintimidatie is een enquête uitgezet 
(Bijlage 2). Het doel van deze enquête is om 
een algemeen beeld te vormen, daarom is 
er nog niet specifiek gekeken naar alleen de 
doelgroep maar een grotere omvang. 

Ik heb de keuze gemaakt om gebruik te 
maken van een enquête omdat deze in een 
korte tijd op verschillende platformen gedeeld 
kan worden. Zo kunnen er antwoorden vanuit 
verschillende groepen ontvangen worden en 
kan een goed beeld geschetst worden van 
de verschillende opvattingen over seksuele 
straatintimidatie.

De vragen schetsen verschillende situaties 
op straat met daarbij de vraag of dit voor de 
deelnemer wel of niet valt onder seksuele 
straatintimidatie. De resultaten van deze 
vragen zijn aan de hand van een affinity 
diagram geanalyseerd per leeftijdscategorie, 
geslacht en denkbeeld (Bijlage 3). Op 
basis hiervan zijn verschillende persona’s 
gevormd (Bijlage 4). In deze persona’s zijn 
drie hoofdlijnen te zien van kenmerken 
wanneer iets seksuele straatintimidatie is 
(figuur 1).

Wat opviel in de resultaten is dat fysieke 
aanrakingen bij iedereen duidelijk onder 
seksuele straatintimidatie valt. Het punt 
waar de meningen uiteen lopen is het 
verbale gedrag. Waar de een aangeeft dat 
een opmerking over zijn of haar lichaam 
ervaren wordt als vervelend en seksuele 
straatintimidatie, vindt een ander dat deze 
opmerking juist een compliment is en als 
positief ervaren moet worden. 

Waar deze grens dus precies loopt is erg 
persoonsgebonden, wel is goed te zien 
dat zodra het duidelijk seksueel getinte 
opmerkingen zijn deze meteen als vervelend 

en seksuele straatintimidatie worden ervaren. 
Dit geldt voor opmerkingen die gericht zijn op 
het lichaam, gaan over seks, gedrag zoals 
fluiten of sissen of wanneer er een reactie 
terug wordt verwacht. 

Het frictie punt waar de grens loopt van 
wat een compliment is en wat seksuele 
straatintimidatie is erg interessant voor 
dit onderzoek. Voor de zender die de 
opmerkingen roept zou het veel kunnen 
betekenen wanneer hij zich meer bewust 
wordt van het feit dat zijn opmerkingen niet 
altijd als compliment overkomen.

“SEKSUELE STRAATINTIMIDATIE 
IS WANNEER ER ONGEVRAAGD 

SEKSUEEL GETINTE HANDELINGEN 
OF OPMERKINGEN WORDEN 

GEMAAKT.”

Figuur 1: Drie hoofdlijnen kenmerken seksuele straatintimidatie.
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DE OORZAKEN

Het vertonen van seksuele straatintimidatie kan diverse achterliggende oorzaken 
hebben. Deze zijn onder te verdelen in verschillende niveaus.

Figuur 2: Schematische weergave oorzaken en motieven seksuele straatintimidatie [3].

MACROFACTOREN
De factoren die van invloed zijn op het macroniveau zijn processen die zich afspelen 
boven het individu zoals de culturele achtergrond en de invloed van de media 
waarmee het individu te maken krijgt. 

CULTURELE INVLOED
Een eerste oorzaak kan genderongelijkheid zijn. Deze genderongelijkheid waarbij 
de positie van een individu bepaald wordt door zijn of haar gender komt vanuit de 
verschillen in de sociale genderrollen [20]. Hierbij wordt sterk onderscheid gemaakt in 
de rol van een man of vrouw. Zo krijgt de man een hogere status ten opzichte van de 
vrouw en ontstaat er een ongelijke machtsverhouding. Wanneer deze genderrollen 
niet meer duidelijk zijn kan de man zich bedreigd voelen en zorgt dit voor het 
vertonen van extra seksuele (straat)intimidatie [3]. Dit is niet alleen van toepassing 
op de man vrouw machtsverhouding maar komt ook voor bij de LGBTQ+ community 
[21].

Een tweede invloed die de culturele achtergrond kan hebben is dat er tussen culturen 
grote verschillen bestaan over wat er wel en niet onder seksuele (straat)intimidatie 
valt. Waar bij de ene cultuur een handeling zoals nafluiten normaal is, wordt dit bij 
een andere cultuur gedefinieerd als seksuele (straat)intimidatie. Zo zullen landen 
waar een groter machtsverschil heerst tussen de man en vrouw meer tolleren, dan 
een land waar het machtsverschil tussen man en vrouw kleiner is [22].

MEDIA
Een andere oorzaak die een grote rol speelt in het vertonen van seksuele (straat)
intimidatie is de media. De media laten op veel verschillende manieren een patroon 
zien van mannelijke dominantie, voornamelijk in reclames of de spreektijd van 
mannen t.o.v. vrouwen [23].  Ook als je kijkt naar de muziekwereld is te zien hoe 
vooral vrouwen geobjectiveerd worden. Ze worden in muziekteksten neergezet als 
lustobject, geseksualiseerd en gedomineerd door de man [24]. De gevolgen van het 
blootstellen aan de seksuele stereotypes in de media zijn groot. Het kan ertoe leiden 
dat de tolerantie van seksuele intimidatie van mannen richting vrouwen groter wordt 
[3].

MESOFACTOREN
De factoren die van invloed zijn op het mesoniveau zijn minder duidelijk af te 
bakenen. Het gaat om de niveaus tussen micro en macro in, zoals de opvoeding, 
leeftijdsgenoten en andere situationele factoren.  In dit onderzoek zal ingegaan 
worden op opvoeding en leeftijdsgenoten. 

OPVOEDING
De manier waarop ouders hun kind opvoeden heeft een sterke invloed op het gedrag 
dat het kind later gaat vertonen. Wanneer een kind in zijn of haar opvoeding weinig 
affectie ervaart of er gebrek is aan communicatie tussen ouder en kind zal het kind 
communicatief minder vaardig zijn. Dit leidt tot antisociaal gedrag zoals het vertonen 
van seksuele (straat)intimidatie [3].

Naast de relatie tussen ouder en kind speelt ook de aandacht die er aan seksuele 
opvoeding wordt besteed een grote rol. Bij een gebrek aan het bespreken van 
seksuele onderwerpen vormt het kind geen beeld van seksualiteit en de wensen en 
grenzen hierbij. Het kind leert dan niet welke gedrag oké is en hoe hij of zij grenzen 
van andere moet respecteren. Dit kan ertoe leiden dat het kind op latere leeftijd 
bij gebrek aan kennis seksuele (straat)intimidatie zal vertonen. Het kind zal dan 
voornamelijk zijn beeld gaan vormen op basis van zijn omgeving en de media [3].

LEEFDTIJDGENOTEN
Vanaf de leeftijd van 12 jaar neemt de invloed van ouders af en nemen kinderen 
steeds meer over van hun leeftijdgenoten en omgeving [8]. Vooral bij seksuele 
onderwerpen is de invloed van leeftijdgenoten sterk. Een theorie die onderbouwt 
dat antisociaal gedrag wordt aangeleerd binnen een vriendengroep is de 
associatietheorie van Sutherland (1947). Antisociaal gedrag wordt binnen een 
vriendengroep gestimuleerd en vooral geaccepteerd, zo ook het vertonen van 
seksuele (straat)intimidatie.
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MICROFACTOREN
De factoren die van invloed zijn op het microniveau zijn individuele factoren zoals 
biologische factoren, persoonlijkheidstrekken en het gebruik van drugs en/of alcohol. 
Op deze factoren zal in dit onderzoek echter niet worden ingegaan omdat hierbij 
geen grote relatie is met de doelgroep. 

De hoofdoorzaak waar dit onderzoek op ingaat is het gebrek aan het bespreken 
van seksuele onderwerpen. Uit onderzoek blijkt namelijk ook dat er in de huidige 
voorlichtingen op school te weinig aandacht wordt besteed aan het bespreken 
van grenzen aangeven bij seksuele handelingen [25]. Een gebrek hieraan, zoals 
eerder benoemt, zorgt voor een grote invloed van leeftijdsgenoten en media bij de 
beeldvorming en juist in de media wordt een zeer verkeerd beeld geschetst van de 
machtsverhouding tussen de man en vrouw. 

Deze conclusie wordt extra onderbouwd door de resultaten uit de enquête (Bijlage 
3, Bijlage 4). Hierin is een trend zichtbaar dat hoe hoger de leeftijd, hoe minder 
tolerantie van seksueel getint gedrag. Jongeren krijgen deze dagen veel meer te 
maken met (sociale) media waardoor zij een andere tolerantie hebben voor seksuele 
straatintimidatie dan ouderen waarbij de invloed van de media nog beperkt was. 

Veel kinderen zijn zich dan ook niet bewust van de impact die een opmerkingen heeft 
op de andere persoon. Door de goedkeuring van gedrag vanuit de vriendengroep en 
het gevoel dat zij zich als man moeten bewijzen, vertonen zij onacceptabel gedrag 
[26]. Door kinderen meer te laten nadenken over deze impact zouden zij zich meer 
bewust moeten worden van hun invloed op de gevoelens van een ander en wat wel 
of niet oké is. 

Figuur 3: Invloed gebrek aan bespreken seksuele onderwerpen.
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DE GEVOLGEN

Wat zijn de gevolgen van seksuele 
straatintimidatie? Seksuele straatintimidatie 
heeft voornamelijk veel gevolgen voor 
vrouwen en de LGBTQ+ community, bij 
mannen wordt de angst voor seksuele 
straatintimidatie als minder ervaren [2] [4].

Voornamelijk voor de vrouw zijn er talloze 
artikelen te vinden over hoe je als vrouw 
veilig over straat kunt gaan. Wanneer je deze 
artikelen vergelijkt en mensen vraagt of zij 
hun gedrag aanpassen wegens seksuele 
straatintimidatie zijn er een aantal punten die 
steeds naar voren komen [5] [27] [28]. 

Deze gevolgen gaan echter alleen over 
wanneer iemand daadwerkelijk de deur uit 
gaat, wat hij of zij dan anders doet uit angst 
voor seksuele straatintimidatie. Een tweede 
vorm van gevolgen is dat mensen uit angst 
of een eerder trauma niet meer de deur uit 
durven of het zichzelf kwalijk gaan nemen en 
mentale gevolgen ontstaan [29] [30]. 

Het grootste gevolg van seksuele 
straatintimidatie is dan ook dat men niet meer 
normaal over straat durft te gaan, of dit nou 
is uit angst voor een vervelende opmerking, 
aanranding of vanuit een eerder meegemaakt 
trauma, in alle gevallen is dit niet oké. Je bent 
altijd alert en gaat met angst en stress de 
straat op, waar jij je hier eigenlijk veilig zou 
moeten kunnen voelen [31]. 

Figuur 4: Aanpassingen gedrag als gevolg van angst voor seksuele straatintimidatie.
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WAT WETEN ZE AL?

In dit onderzoek ligt de focus op het 
bespreekbaar maken van seksuele 
straatintimidatie onder middelbare scholieren 
tussen de 11 tot en met 15 jaar, maar wat 
weten zij eigenlijk al over dit onderwerp? Hoe 
denken zij over seksuele straatintimidatie? 
Ervaren zij bewust of onbewust gevolgen van 
seksuele straatintimidatie? Weten zij al wat 
seksuele straatintimidatie is? 

Eerder in het onderzoek bleek uit 
deskresearch dat de kennis van een kind 
rondom seksuele onderwerpen afhangt van 
de opvoeding vanuit huis, de voorlichting 
vanuit school en wat zij uit hun omgeving 
al hebben meegekregen. Dit kan dus per 
kind verschillend zijn. Om een inzicht en 
globaal beeld te krijgen van wat middelbare 
scholieren (11 t/m 15 jaar) al weten en 
denken over het onderwerp seksuele 
straatintimidatie is een cultural probe 
opgesteld. 

Er is gekozen voor een cultural probe omdat 
deze de achterliggende gedachten kan laten 
zien zonder hier direct naar te vragen. Het 
geeft inzicht in de dagelijkse handelingen 
en gedachtes. Dit is van belang omdat de 
leerlingen zich wellicht nog niet bewust 
zijn van wat seksuele straatintimidatie is, 
maar wel al hun gedrag hierop onbewust 
aanpassen. De cultural probe bestaat 
daarom uit een variatie opdrachten die gaan 
over het gedrag, kennis en gevoelens de van 
leerlingen (Bijlage 5). 

Figuur 5: Analyse van de resultaten van de cultural probe.
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Een aantal dingen vallen op bij de analyse 
van de cultural probe. Zo schreven alle 
leerlingen wanneer je hen vroeg naar wat er 
in ze opkomt bij seksuele straatintimidatie 
alleen op ‘een ongemakkelijk gevoel met jong 
& oud’ of ‘als je bang bent wanneer iemand 
in de buurt is’. Wanneer ze echter gevraagd 
werd aan de hand van foto’s aan te geven of 
er sprake was van seksuele straatintimidatie 
herkenden zij acties zoals fluiten/sissen, 
nakijken, naroepen en aanraken ook als 
seksuele straatintimidatie. Dit duidt erop 
dat zij nog niet bekend zijn met het begrip 
seksuele straatintimidatie maar het wel al 
herkennen in het straatbeeld. 

Dit wordt ondersteund door het gegeven dat 
zij bij het benoemen van omgevingen waar zij 
zich ongemakkelijk of niet fijn voelden alleen 
situaties noemden waarbij er contact is met 
mensen zoals het maken van een selfie of 
achtervolgd worden. Vervolgens bleek uit 
de dillema’s echter dat zij hun gedrag wel al 
aanpassen zoals het vermijden van aandacht 
trekken door losse kleding te dragen, niet 
alleen naar huis fietsen en zich het meest 
veilig voelen in drukke omgevingen. 

Ook was er een leerling die aangaf zich op 
straat niet onveilig te voelen maar wel zijn 
gedrag onbewust aanpast door niet alleen 
te fietsen, mensen te laten weten als hij 
alleen op pad is en losse kleding draagt om 
aandacht te vermijden. 

Aan de hand van deze cultural probe kan 
dus de conclusie getrokken worden dat 
middelbare scholieren tussen de 11 tot en 
met 15 jaar zich nog niet volledig bewust 
zijn van seksuele straatintimidatie. Ze 
weten niet precies wat het begrip inhoudt 
en wat er precies onder valt maar passen 
wel al bewust en onbewust hun gedrag op 
straat aan. Ook riep het begrip seksuele 
straatintimidatie bij alle leerlingen negatieve 
emoties op zoals angst, onzeker en 
boosheid.

Naast de kennis die de leerlingen al hebben 
over seksuele straatintimidatie speelt ook 
mee hoeveel zij al in aanraking komen met 
seksuele onderwerpen. Dit is van belang 
bij het aanspreken van de leerlingen. In 
welke mate hebben zij al heftige situaties 
meegemaakt? Hoever kan je gaan in de 
voorbeelden en het bespreken van het 
onderwerp? Hoe kaart je het onderwerp aan 
bij de doelgroep zonder ze af te schrikken?

Om hier meer inzicht in te krijgen heb ik een 
expert interview gehouden met The Phoenix 
Sisters (Bijlage 6). The Phoenix Sisters 
houden zich bezig met de traumaverwerking 
na seksueel geweld maar ook met 
voorlichting geven op basisscholen over 
seksuele onderwerpen [32]. Met het expert 
interview wil ik meer inzicht krijgen in de 
praktijkervaring met jonge kinderen en zo’n 
zwaarbeladen onderwerp. 

Hieruit volgde dat het erg belangrijk is dat 
je je richt op de belevingswereld van de 
leerlingen. De kinderen komen al veel in 
contact met seksuele onderwerpen op het 
internet, maar zij begrijpen lang niet al het 
taalgebruik dat volwassenen hierbij bezigen. 
Daarbij is het belangrijk dat zij niet over hun 
eigen grenzen heen hoeven te gaan, en de 
drempel om dit aan te geven niet te hoog ligt.

“ZE KUNNEN ZICH NOG 
NIET ZO UITEN ALS IEMAND 
OP EEN HOGERE LEEFTIJD”

- The Phoenix Sisters                   
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CONCLUSIE

In de huidige samenleving krijgen mensen 
nog steeds dagelijks veel te maken met 
seksuele straatintimidatie. Seksuele 
straatintimidatie is een begrip wat voor veel 
verschillende opvattingen zorgt. De een 
vindt alleen een fysieke aanraking hieronder 
vallen, waar de ander een opmerking 
over zijn lichaam al ziet al seksuele 
straatintimidatie. Het grootste frictiepunt 
waarbij deze onduidelijkheid ontstaat is bij de 
zo bedoelde complimenten. Velen ervaren 
het als seksuele straatintimidatie wanneer 
de opmerking seksueel getint is en over 
het lichaam gaat, maar dit geldt niet voor 
iedereen. Deze kloof in hoe een compliment 
bedoeld is en hoe het daadwerkelijk 
ontvangen wordt zorgt voor veel 
misverstanden. Uit de enquête bleek niet 
alleen wat de verschillende beelden waren 
rondom seksuele straatintimidatie maar ook 
dat het erg veel onrust veroorzaakte dat er 
werd gesproken van een vrouw die werd 
lastig gevallen door een man. Het ontwerp 
zal op basis van deze waarneming dus 
genderneutraal gemaakt worden. 

Dat niet iedereen deze zo bedoelde 
complimenten als complimenten ziet is terug 
te leiden naar de opvoeding. Wanneer er 
in de opvoeding weinig aandacht besteed 
wordt aan het bespreken van seksuele 
onderwerpen en ook op school hier geen oog 
voor is, vormt een kind zijn beeld op basis 
van zijn omgeving. Vooral vanaf een leeftijd 
van 12 jaar en bij seksuele onderwerpen is 
de invloed van de omgeving erg groot. In 
de media heerst echter een beeld waarbij 
de man domineert en de vrouw wordt 
geseksualiseerd. Dit leidt ertoe dat kinderen 
leren dat dit dominante gedrag van de man 
normaal is. Daarbij komt dat wanneer een 
kind weinig communicatie heeft gehad over 
seksuele onderwerpen met zijn ouders, 
het kind antisociaal gedrag kan vertonen. 
Dit gedrag wordt versterkt wanneer hij of 
zij vervolgens dit gedrag vertoont in de 
vriendengroep en vrienden dit goedkeuren 
omdat zij elkaars gedrag overnemen en 
als voorbeeld zien. Zo ontstaat er een 
toenemende lijn van factoren die het 
veroorzaken van seksuele straatintimidatie 
stimuleren. 

Veel kinderen zijn zich dan ook niet bewust 
van de impact die een opmerkingen of 
handeling heeft op de andere persoon. 
Het missen van dit bewustzijn speelt een 
grote rol in waarom er nog steeds seksuele 
straatintimidatie plaats vindt. Met het ontwerp 
zal daarom de focus liggen om deze impact 
over te brengen op voornamelijk de zender. 
De zender moet zich bewust worden dat 
niet alles wat hij bedoelt als compliment ook 
daadwerkelijk als compliment wordt opgevat. 

De gevolgen van seksuele straatintimidatie 
uiten zich vooral in het met angst over straat 
gaan. Uit angst passen mensen hun gedrag 
aan, ze vermijden bepaalde plekken of 
kleden zich niet zoals zij zouden willen. Het 
beperkt hun vrijheid op straat, een plek waar 
zij zich veilig zouden moeten voelen. 

Op de leeftijd van 11 tot en met 15 jaar zijn 
kinderen zich nog niet bewust van wat het 
begrip seksuele straatintimidatie precies 
inhoudt. Ondanks dat passen zijn wel al 
hun gedrag aan op straat omdat zij zich 
hier onveilig voelen. Ook weten zij wel 
seksuele straatintimidatie te herkennen in het 
straatbeeld wanneer zij dit zien. 

Kinderen komen al veel in contact met 
seksuele onderwerpen op het internet, 
maar kunnen zich nog niet zo goed uiten 
als ouderen. Het is daarom belangrijk 
dat er in het ontwerp ingegaan wordt op 
de belevingswereld van 11 tot en met 
15-jarigen. Ook is het voor de kinderen 
belangrijk dat zij zelf hun grenzen makkelijk 
aan kunnen geven, er moet in het ontwerp 
een veilige zone gecreëerd worden waar zij 
zich niet angstig of gedwongen voelen.
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ONTWERPCRITERIA

BELEVINGSWERELD 
DOELGROEP

De leerlingen kunnen hun 
eigen grenzen aan geven. 
Ook kan er geen misbruik 
worden gemaakt van de 

situatie.

Het product spreekt tot de 
verbeeldingswereld van de 
leerlingen. De leerlingen 
kunnen zich in de situatie 
verplaatsen en begrijpen 

wat er gebeurt.

VEILIGE ZONE GENDERNEUTRAAL

EMPATHIE CREËREN

Het product is voor iedereen 
te gebruiken, ongeacht het 
geslacht. Er worden alleen 
genderneutrale termen 

gebruikt.

Het product creëert bij de 
zender empathie voor de 
ontvanger. De zender wordt 
zich bewust van de emoties 

van de ontvanger.
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BELEVINGSWERELD

Het doel van het ontwerp is om bij de zender 
empathie te creëren voor de ontvanger, met 
als gevolg dat de zender zich bewust wordt 
van de impact van zijn woorden. Zowel de 
zender als de ontvanger zijn een middelbare 
school leerling tussen de 11 tot en met 15 
jaar. 

Uit het expert interview met The Phoenix 
Sisters bleek dat het belangrijk is dat je je 
richt tot de verbeelding van de leerlingen 
(Bijlage 6). De leerlingen krijgen al veel 
te maken met het onderwerp seksuele 
straatintimidatie maar kunnen zich niet altijd 
zo uiten als een volwassene. Ze kennen 
bepaalde woorden nog niet en je moet je 
dus aanpassen op het taalgebruik van de 
leerlingen. Voor het ontwerp is het vooral 
belangrijk om te weten hoe zeer zij zich in 
een bepaalde situatie kunnen inleven.

Kunnen zij de emoties oppakken van de 
andere persoon? Wat hebben zij hierbij nodig 
dat zij zich bewust worden van de emoties 
van de ander?

Om hierachter te komen is een audio/video 
test opgesteld (Bijlage 7). Deze test bestaat 
uit twee delen. 

Het eerste deel heeft betrekking op 
de emotionele lading van bepaalde 
opmerkingen. Hierbij werd gevraagd een 
aantal opmerkingen te koppelen aan 
emoties, vervolgens kregen zij een video 
te zien waarin deze opmerkingen op straat 
geroepen worden naar iemand en werd 
gevraagd daarna opnieuw de woorden te 
koppelen. Hiermee werd gemeten hoe zij 
deze opmerkingen ervaren zonder de context 
van seksuele straatintimidatie. En hoe 
ervaren zij deze met de context? Oftewel, 
wat is de invloed van de context op de 
emotionele lading van de opmerkingen bij de 
middelbare scholieren?

Uit het eerste deel van de test blijkt dat de 
context vooral bij lichamelijke opmerkingen 
veel invloed heeft op de emoties bij de 
testpersonen. Een aantal schreven in 
hun antwoord daarbij ook op “Lekkerding 
– dankbaar/gebruikt (vriend/vreemde)” 
wat er op duidt dat de context waarin de 
opmerking gezegd wordt veel toevoegt aan 
de emotionele lading (Bijlage 7). 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat het 
belangrijk is in het ontwerp een duidelijk 
context toe te voegen aan de opmerkingen 
om zo de juiste boodschap over te brengen.

Figuur 6: Analyse van de resultaten van deel 1 van de audio/video test.
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Het tweede deel bestaat uit steeds een 
audio fragment met een aantal vragen 
en vervolgens hetzelfde fragment met 
de videobeelden erbij en weer een reeks 
vragen. Hierbij wordt gekeken naar de 
impact van beeld op het overkomen van de 
boodschap en emoties. 

Ervaren zij andere emoties na het zien van 
de beelden erbij? Hoe komt het dat zij wel of 
niet andere emoties ervaren bij de video dan 
de bij de audio? En waar gaat hun voorkeur 
naar uit als het gaat om de emoties ervaren?

Figuur 7: Analyse van de resultaten van deel 2 van de audio/video test.

Uit het tweede deel van de test blijkt dat bij 
alle testpersonen de voorkeur uit gaat naar 
video om de emoties en boodschap over te 
brengen. Dit komt doordat zij hierbij visuele 
feedback krijgen over de emoties. Door het 
zien van de gezichtsuitdrukkingen op de 
houding van de persoon kunnen zij beter 
interpreteren hoe hij of zij zich echt voelt. 

Hieruit kan geconcludeerd worden dat 
er in het ontwerp een visueel element 
nodig is dat de emoties van de ontvanger 
weerspiegeld. Dit kan een video zijn maar 
ook een ander visueel element zoals kleur, 
gezichtsuitdrukkingen, gebaren, vormen 
etc. Zolang het zichtbaar de emoties 
weerspiegeld van de andere persoon. 
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EMOTIES

Emoties spelen een belangrijke rol in het 
ontwerp. Doordat de zender zich in de 
huidige samenleving niet bewust is van 
de emoties van de ontvanger blijft hij 
namelijk bewust of onbewust seksuele 
straatintimidatie verrichten. Door bij de 
zender deze emoties over te brengen en zo 
empathie te ontwikkelen voor de ontvanger, 
zal hij zich bewuster worden van de impact 
van zijn woorden.

Wat zijn emoties?
Een emotie is een innerlijke beleving of 
gemoedstoestand zoals angst, vreugde, 
boosheid dat door een bepaalde situatie 
wordt opgeroepen [33]. Het zijn subjectieve 
belevingen die vaak samen gaan met een 
lichamelijke reactie of gezichtsuitdrukking. Ze 
zijn echter niet altijd direct te herkennen aan 
iemands gedrag. 

Hoe uiten emoties zich?
LICHAMELIJKE REACTIES
Koken van woede, vlinders in je buik uit 
verliefdheid of zweten van angst? Uit 
onderzoek blijkt dat bij bepaalde emoties 
verschillende delen in het lichaam activeren 
of minder actief worden [34]. Er ontstaat 
een verhoogde activiteit in bepaalde 
lichaamsdelen bij positieve emotie of emoties 
die toenadering zoeken. Bij negatieve 
emoties neemt de activiteit en energie in 
lichaamsdelen juist af. 

In figuur 8 is de lichaamsactiviteit in 
bepaalde lichaamsdelen te zien met daarbij 
horende emoties.  Het ervaren van deze 
lichaamsactiviteit veroorzaakt lichamelijk 

reacties. Zo zorgt een verhoogde activiteit 
vaak voor springen van blijdschap of trillen 
van woede, een verlaagde activiteit zorgt 
juist voor een rustige beweging zoals een in 
elkaar gezakte houding van verdriet [35] [36].

GEZICHTSUITDRUKKING
In de emotiekaart in figuur 8 is te zien 
dat bij bepaalde emoties het hoofd rood 
of geel kleurt. Dit duidt op een toename 
in activiteit in de gezichtspieren en dus 
gezichtsuitdrukkingen, maar ook op een 
verandering in de gedachten of gevoelens 
van de persoon [35]. Hoewel mensen 
bepaalde gezichtsuitdrukkingen maken bij 
bepaalde emoties, is uit onderzoek gebleken 
dat men een emotie niet kan herkennen aan 
alleen de gezichtsuitdrukking [38].

FYSIOLOGISCHE REACTIE
Fysiologische reacties zijn reacties die 
natuurlijk zijn bepaald, zoals het verhogen 
van een hartslag of een versnelde 
ademhaling [39]. Deze reacties zijn 

Figuur 8: Emotiekaart. Geel en rood duiden op extra 

activiteit, blauw op een verminderd gevoel, en zwart is 

neutraal.

ten opzichte van gezichtsuitdrukking 
betrouwbaarder voor het aflezen van emoties 
omdat men deze niet kan faken [40]. 
Ook bij fysiologische reacties is terug te 
linken naar de emotiekaart in figuur 8. Bij 
een verhoogde activiteit kan een verhoogde 
ademhaling of hartslag plaats vinden, bij 
een verlaagde activiteit juist een verlaagde 
ademhaling of hartslag. Zo kan op basis 
van de hartslag samen met de ademhaling 
bepaald worden welke emotie deze persoon 
ervaart [41]. 

KLEUR
Hoewel kleur geen directe uiting van een 
emotie is via het lichaam, koppelen wij als 
mens bepaalde kleuren toch aan bepaalde 
emoties. Kleur veroorzaakt een bepaald 
gevoel of een bepaalde emotie en kan zo je 
gedrag beïnvloeden, echter hangt de invloed 
van kleur ook samen met de context [42]. 
Er zijn een aantal basis kleuren welke men 
automatisch met bepaalde emoties koppelt, 
zoals rood met liefde of woede, geel met 
energie en blauw met kalmte [43]. Dit komt 
deels doordat wij warme kleuren associëren 
met kracht en energie en koude kleuren met 
rust en kalmte  [44].

Welke emoties komen voor bij seksuele 
straatintimidatie?
Bij seksuele straatintimidatie komen een 
aantal verschillende emoties voor. 
Uit de enquête kwamen bij seksuele getinte 
opmerkingen of handelingen de volgende 
emoties naar voren:
onveilig    ongemakkelijk    oncomfortabel 
onzeker    respectloos

De emoties die bij de audio/video test naar 
voren kwamen bij opmerkingen die gezien 
werden als seksuele straatintimidatie zijn: 
respectloos         boosheid        schaamte 
oncomfortabel    onzeker           paniek 
onveilig         woede

Wanneer het ging over opmerkingen die niet 
als seksuele straatintimidatie werden ervaren 
maar als echte complimenten kwamen de 
volgende emoties naar voren in de audio/
video test:
zelfverzekerd  dankbaar   comfortabel  blij    
trots veilig  geliefd

Wanneer het ging over algemene 
opmerkingen die niet duidelijk een 
compliment waren maar ook geen seksuele 
straatintimidatie werd het ervaren als 
neutraal en kalm. 

In de emoties kan dus een duidelijk 
onderscheid gemaakt worden tussen positief 
bij echte complimenten, negatief bij seksuele 
straatintimidatie en neutraal wanneer 
het algemene opmerkingen zijn.  Deze 
emoties kunnen samengevoegd worden in 
overkoepelende emoties.

Figuur 9: Overkoepelende emoties die opmerkingen 

oproepen.
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KLEUR

Zoals hiervoor benoemd heeft kleur een 
invloed op de emotie die iemand ervaart, 
maar kan dit persoonsgebonden zijn. Dit leidt 
er toe dat sommige kleuren verschillende 
emoties kunnen oproepen. Om hier een 
duidelijk inzicht in te krijgen bij welke kleuren 
dit het geval is en welke emoties dit zijn is 
een Instagram test opgesteld. 

Vanuit de theorie is er een onderscheid te 
maken in warme en koude kleuren. Het 
grootste onderscheid in welke emotie bij 
welke kleur hoort wordt gemaakt bij de 
primaire kleuren; rood, geel en blauw [44]. 
Ook groen en zwart roepen sterke emoties 
op.

Op basis van de hoofdemoties die 
overgebracht moeten worden met het 
ontwerp en de emoties die aan kleuren 
gelinkt worden in figuur 10 is de keuze 
gemaakt om de volgende kleuren mee te 
nemen in de test; rood, geel, groen, blauw, 
zwart.

Figuur 10: Schema kleuren en bijbehorende emoties [43].

De test bestaat uit een effen afbeelding 
van de kleur met daarbij de vraag ‘welke 
emotie roept deze kleur bij jou op?’ (Bijlage 
8). Deze test is via Instagram gedeeld om 
op deze manier, zo snel mogelijk zo veel 
mogelijk verschillende antwoorden binnen 
te krijgen. Hierbij is niet specifiek getest op 
de doelgroep omdat ik een algemeen en 
zo breed mogelijk beeld wil vormen van de 
verschillende emoties die een kleur op kan 
roepen.

Na 24 uur zijn alle antwoorden verzameld 
en gecategoriseerd, met behulp van affinity 
diagramming, op emotie per kleur (Bijlage 
9). In figuur 11 zijn hiervan de resultaten 
te zien, hoe groter de cirkel hoe vaker dit 
antwoord is gegeven. 
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Figuur 11: Resultaten Instagram test kleur en emotie. Hoe groter de cirkel, hoe vaker dit antwoord is gegeven.

Op basis van deze resultaten is te zien dat 
vooral bij de kleur rood er een verschil in 
emotie wordt ervaren. Het gaat hier om 
woede of liefde, twee emoties die lijnrecht 
tegenover elkaar staan. De emoties blijheid 
en kalmte/neutraal komen duidelijk naar 
voren bij steeds een kleur. 

Op basis van deze resultaten kunnen twee 
conclusies gemaakt worden. Ten eerste 
moet een tweede factor toegevoegd worden 
aan de kleur om de bedoelde emotie te 
versterken. Ten tweede zal er gebruik worden 
gemaakt van de kleuren rood, geel en 
blauw omdat hierbij de emoties die met het 
ontwerp moeten worden overgedragen het 
duidelijkste naar voren komen.
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BEWEGING

Omdat kleur alleen niet een specifieke emotie 
oproept maar soms verschillende moet er 
een tweede factor toegevoegd worden die 
de bedoelde emotie ondersteund. Uit eerder 
onderzoek naar hoe emoties zich uiten 
bleek dat emotie zich ook door lichamelijke 
bewegingen uit. Zowel intern door de hartslag 
en ademhaling als extern door fysieke 
bewegingen van de ledenmaten. Waar dit 
bij een fysieke beweging gesimuleerd kan 
worden, is dat niet mogelijk bij een hartslag of 
ademhaling, waardoor deze zeer interessant 
is om de emotie te ondersteunen.

Een hoge hartslag en hoge ademhaling 
betekenen een hoog arousal, een hoge 
opwinding. Een lage hartslag en lage 
ademhaling betekenen een laag arousal, een 
lage opwinding [41] [45]. Een andere vorm 
van beweging is het ritme waarop de hartslag 
zich beweegt. Hierbij blijkt dat een regelmatig 
ritme positieve emoties weerspiegeld en een 
onregelmatig ritme negatieve emoties [46].
In het 2D Emotion model in figuur 12 is te zien 
hoe deze factoren samen worden gevoegd en 
in combinatie leiden tot bepaalde emoties. 

Op basis van deze theorieën is een test 
opgesteld om te meten wat de invloed is 
van verschillende combinaties van tempo en 
regelmaat op de emoties die de testpersoon 
ervaart. In de test worden de volgende 
combinaties samengevoegd in verschillende 
animaties:
1) Regelmatig & hoog tempo
2) Regelmatig & laag tempo
3) Onregelmatig & hoog tempo
4) Onregelmatig & laag tempo

Na afloop van elke animatie wordt kort 
gevraagd de emotie te kiezen die het meest 
in de buurt komt van de emotie die de 
animatie opriep (Bijlage 10). Er is hierbij een 
selectie gegeven van 5 mogelijke emoties die 
overeenkomen met de emoties die worden 
opgeroepen bij seksuele opmerkingen of 
complimenten. 

Figuur 12: 2D Emotion model [47].

Uit de resultaten in figuur 13 kan 
geconcludeerd worden dat het oproepen van 
emoties vooral komt door of het tempo of de 
regelmaat.

Figuur 13: Analyse van de resultaten van de beweging en emotie test.

De emoties die ondersteund moeten worden 
zijn woede/angst, blijheid en kalm/neutraal. 
Dit is een negatieve krachtige emotie bij 
woede/angst, een positieve energieke emotie 
bij blijheid en een positieve rustige emotie bij 
kalm/neutraal. Aan de hand hiervan kan de 
kleur ondersteund worden op basis van een 
toegevoegde beweging.

Het toevoegen van deze beweging kan 
op verschillende manieren een fysieke 
beweging, een visuele beweging of een 
knipper beweging. Hier zal later op in gegaan 
worden bij het prototype testen. 

Figuur 14: Regelmaat/Tempo en emotie
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VORM

Het ontwerp communiceert de emoties die 
de ontvanger van de opmerking voelt naar 
de zender, omdat de zender deze zelf niet 
altijd zo interpreteert zoals de ontvanger 
het ervaart. Het is hierbij dus belangrijk dat 
het ontwerp zelf geen emoties oproept en 
zo neutraal mogelijk is. Het ontwerp dient 
namelijk als mediator. Een mediator is een 
onafhankelijke bemiddelaar, die vanuit een 
neutrale positie het conflict een nieuwe 
betekenis geeft [48]. In dit geval is de 
mediator dus het uiteindelijke ontwerp en 
geeft een nieuwe betekenis aan de impact 
van de opmerkingen. Waarbij het volledig 
draait om de emoties die de opmerking 
oproept en niet het ontwerp zelf.

NEUTRALE VORM
Het is van belang dat het ontwerp weinig 
afleidt van de emoties die door de kleur en 
beweging worden opgeroepen, daarom wordt 
er gekozen voor een enkele basisvorm. 
Hierbij is er keuze uit een kubus, piramide 
of bol. Aan deze vormen zijn verschillende 
emoties te linken. Zo staat een vierkant 
vaak voor kracht en stabiliteit, een driehoek 
voor macht en doelgericht en een cirkel 
voor bescherming en liefde [49] [50]. Ook bij 
vormen geldt echter dat dit niet voor ieder 
persoon hetzelfde is, daarom is er een korte 
test opgesteld op te meten welke emoties 
bepaalde vormen oproepen. 

Hierbij is opnieuw gekozen om de test niet 
alleen op de doelgroep te testen maar zo 
breed mogelijk zodat er een goed inzicht 
verkregen wordt in de verschillende emoties 
die vormen kunnen oproepen.

Om deze reden is de test weer via Instagram 
uitgezet, waarbij de drie basis vormen zijn 
getoond met de vraag welke emoties die 
oproept (Bijlage 11). De resultaten van deze 
test zijn vervolgens geanalyseerd aan de 
hand van een affinity diagram, waarbij is 
gekeken welke emotie groepen ontstaan bij 
de vormen (Bijlage 12). De focus ligt hierbij 
op of het een positieve, negatieve of neutrale 
emotie is. 

Figuur 15: Analyse resultaten basisvormen en emoties.

Uit de resultaten in figuur 15 blijkt dat een 
piramide of driehoekige vorm erg veel 
krachtige en negatieve emoties oproepen wat 
deze vorm ongeschikt maakt als mediator. 

Bij een kubus of vierkant is dit al minder maar 
zijn de positieve emoties die het oproept ook 
sterke emoties zoals ‘hard’ en ‘direct’. 

Bij de bol of cirkel worden de meest neutrale 
emoties genoemd, de positieve emoties zijn 
rustige emoties zoals ‘veilig’ en ‘tevreden’. 
Zelfs de negatieve emoties zijn bij de cirkel/
bol nog vrij neutraal zoals ‘saai’ en ‘leegte’. 
Dit maakt dat een bol de meest neutrale 
en dus meest geschikte vorm is voor het 
ontwerp.
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CONTEXT

Zoals eerder getest met de audio/video 
test is de context bij de opmerkingen erg 
belangrijk. Afhankelijk van de context 
kan een opmerking hele andere emoties 
oproepen. Zo gaven de deelnemers bij de 
audio/video test al aan dat zij sommige 
opmerkingen bij vrienden ervaarden als een 
compliment en hier zelfverzekerd van werden 
(figuur 6). Bij dezelfde opmerking gemaakt 
door een vreemde ervaarden ze het juist als 
seksuele straatintimidatie en werden ze er 
onzeker of zelfs bang door.

GELUID
In films wordt geluid vaak ingezet om het 
verhaal te versterken. Met behulp van 
achtergrondgeluid kan een bepaalde  
locatie-atmosfeer of ruimtelijke informatie 
worden verschaft [51]. Er zijn twee vormen 
van geluid, namelijk omgevingsgeluid en 
muziek. 

Ook bij muziek geldt net zoals bij beweging 
dat een bepaald tempo of een bepaalde toon 
een positief of negatief gevoel oproept [52]. 
Ook heeft het volume van het geluid invloed 
op de ervaring. 

Figuur 16: Tempo, volume en toonhoogte gekoppeld aan emoties.

In figuur 16 zijn de verschillende effecten van 
geluid weergegeven met daarbij het effect 
op de emoties. In combinatie met het 2D 
Emotion model uit figuur 12 kan zo geluid 
ingezet worden om een bepaalde sfeer en 
emoties op te roepen bij de opmerkingen. 

Om te kijken wat het verschil is tussen 
de impact van verschillende muziek 
achtergronden en verschillende 
omgevingsgeluiden is een A/B-Test 
opgesteld (Bijlage 13). 

Groep A krijgt de opmerkingen te horen met 
omgevingsgeluiden van een drukke straat en 
een verlaten straat. 

Groep B krijgt de opmerkingen te horen met 
achtergrond muziek van een muziekje met 
hoge snelle tonen en een met langzame lage 
tonen. In beide gevallen heeft de drukke 
audio een harder volume dan de rustige 
audio. 

Beide groepen krijgen dezelfde opmerkingen 
te horen, dit zijn er vier in totaal. Twee 
seksueel getinte opmerkingen en twee 
algemenere opmerkingen om te kijken of het 
verschil van drukke of rustige audio bij de 
ene soort opmerkingen meer effect heeft dan 
de andere. Na het luisteren van alle audio 
krijgen de testpersonen een paar vragen 
gesteld om te meten of zij een verandering 
ervaarden in emotionele lading per 
opmerking met een ander achtergrondgeluid.
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Figuur 17: Analyse resultaten A/B-Test.

Uit de resultaten in figuur 17 blijkt dat bij 
een achtergrond muziek de opmerkingen 
en context niet realistisch meer over 
komen omdat je hoort dat het geen echt 
achtergrondgeluid is maar gemaakt. Dit zorgt 
ervoor dat de context minder duidelijk is en 
men de bedoelde situaties op straat niet 
herkent. 

Bij het omgevingsgeluid is de context 
meteen duidelijk en heeft dit ook veel invloed 
op de emoties en hoe de opmerkingen 
worden ervaren. Dit is precies wat er 
met het toevoegen van geluid bereikt wil 
worden, daarom is de keuze gemaakt 
om als achtergrondgeluid te gaan voor 
omgevingsgeluiden van een drukke en 
rustige straat.
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OPMERKINGEN
Naast dat het achtergrond bij de 
opmerkingen van belang is, zijn ook 
de opmerkingen zelf belangrijk. Bij de 
opmerkingen is onderscheidt gemaakt 
tussen seksueel getint, en niet seksueel 
getint. Hier is voor gekozen omdat dit het 
frictiepunt is waarop het onbegrip ontstaat. 
Wat is een compliment en wat is seksuele 
straatintimidatie?

De gebruikte opmerkingen zijn verzameld 
aan de hand van de video’s die ook gebruikt 
zijn bij de audio/video test. Er is hierbij 
gekeken naar welke opmerkingen een groot 
verschil veroorzaakten aan emoties, voor 
of na de context van de video. Ook is er 
gekeken naar welke opmerkingen welke 
emoties veroorzaakten en waardoor dit komt. 

De opmerkingen in de audio/video test zijn 
echter nog mild gehouden om rekening te 
houden met het feit dat sommige leerlingen 
minder in aanraking zijn gekomen met 
het onderwerp dan andere. Om deze 
opmerkingen aan te vullen met ook heftigere 
uitspraken, zijn er uitspraken gehaald van 
het Instagram account @Catcallsofams [16]. 
Zo is er een lijst ontstaan met verschillende 
seksuele en niet seksuele uitspraken die 
wisselen in hoe heftig deze zijn. 

Over de mail is in een korte expert 
interview aan docenten van de middelbare 
school gevraagd of zij meer interesse hebben 
in het aanschaffen van het product wanneer 

dit eenmalig inzetbaar is of meerde malen en 
waarom deze keuze (Bijlage 14). Hierbij is 
het volledige product gepitcht met daarbij een 
storyboard voor de werking. Als variabele is 
de optie gegeven om te kiezen tussen:

Optie 1: Het product is eenmalig inzetbaar 
per klas in een specifieke les of voorlichting. 
Er zal dan een interactieve bal worden 
aangeschaft in combinatie met een set 
kaarten.
Optie 2: Het product kan meerdere malen 
ingezet worden per klas. Er zal dan een 
interactieve bal worden aangeschaft in 
combinatie met meerdere kaartensets, 
waarbij de kaartensets bestaan uit 
verschillende heftigheidsgraden. Zo kan er 
begonnen worden met een lichte introductie 
met het onderwerp en steeds meer 
opgebouwd worden met de leerlingen naar 
heftigere situaties die helaas nog steeds 
plaatsvinden in het huidige straatbeeld.

Uit de reacties bleek dat de voorkeur 
voornamelijk ging naar meerdere malen 
inzetbaar. Zo kon het verdeeld worden over 
verschillende lessen in korte momenten 
in plaats van dat er een volledige les aan 
toegewijd moet worden. Dit maakt dat het 
beter inzetbaar is op passende momenten. 
Er is daarom gekozen om meerdere 
kaartensets te vormen waarbij de heftigheid 
opbouwt in levels. Level 1 = licht seksueel 
getint, level 2 = duidelijk seksueel getint en 
level 3 = zwaar seksueel getint. 

Zoals eerder benoemd bleek er eerder 
bij het onderzoek naar wat seksuele 
straatintimidatie is, dat mannen en jongens 
zich snel aangevallen voelen wanneer er in 
de voorbeelden uit wordt gegaan van een 

“Er moet ook duidelijk 
worden dat hierin ook de 

vrouw de man kan intimideren 
en dat het niet stereotyperd 
is dat de man degene is die 

intimideerd.”

vrouw als ontvanger en een man als zender 
(Bijlage 2). Het zal dus een genderneutraal 
product moeten worden, wat betekend dat de 
gebruikte opmerkingen zowel gezegd kunnen 
worden tegen mannen als vrouwen.

“Overigens komt dit ook 
voor bij mannen, waarbij het 
zowel door mannen als door 
vrouwen wordt gepleegd.”
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PROTOTYPE

Om een overzicht te krijgen van alle 
conclusies uit voorafgaande testen is gebruik 
gemaakt van een morphological chart 
(Figuur 18). Hierin zijn alle mogelijke opties 
die getest of onderzocht zijn weergegeven, 
waarna vervolgens de optie is gemarkeerd 
die het beste uit het onderzoek of een test 
kwam. 

Figuur 18: Morphological chart.

Aan de hand van de uitkomst in figuur 18 zijn 
drie concepten gevormd waarbij de variabele 
de vorm van de beweging is (figuur 19) . Bij 
de fysieke beweging beweegt het volledige 
product door op en neer te stuiteren. Bij 
de visuele beweging verplaatst zich een 
lampje in een bepaalde lijn over het product 
welke de beweging voorstelt. Bij de knipper 
beweging zit de beweging in het aan en 
uit gaan van het gekleurde licht op een 
verschillend tempo.
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Figuur 19: Drie concepten met een verschillende uiting van beweging.
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Deze drie concepten zijn vervolgens 
uitgewerkt in drie storyboards die worden 
ondersteund met audio van een drukke en 
een rustige straat. Elk storyboard schetst 
een volledig uitgewerkt scenario waarin het 
product wordt gebruikt (Bijlage 15). De basis 
van de storyboards en het gebruik van het 
product is hetzelfde, ook wordt er dezelfde 
audio gebruikt bij alle storyboards (Bijlage 
16). Het enige verschil in de concepten en 
de storyboards is de manier van beweging. 
Welke manier van beweging het beste 
de boodschap overbrengt wordt met de 
storyboards getest. 

Het testen gebeurt aan de hand van een 
empathy map (Bijlage 17). Alle deelnemers 
wordt verzocht het eerste storyboard kort te 
bekijken en dan te doorlopen met de audio. 
Hierbij beeldt de deelnemer zich in dat het 
een echt fysiek product is. Wanneer de 
audio start leest de deelnemer hardop een 
opmerking voor waarop in het storyboard de 
reactie van het product te zien is. 

Na afloop wordt aan de hand van een 
empathy map gemeten wat de deelnemer 
voelt, denkt, hoort en ziet. Vooral wat de 
deelnemer denkt en voelt is hierbij belangrijk 
omdat de emoties en de boodschap goed 
over moeten komen met het product, de 
deelnemer moet gaan nadenken over de 
impact van de opmerkingen. Daarom is er 
gekozen om dit te meten met een empathy 
map, zodat de focus kan worden gelegd op 
de gedachtes en gevoelens die bewust of 
onbewust aanwezig zijn. Door goed door te 
vragen komen deze uiteindelijk naar boven. 

Ook wordt de deelnemers tot slot gevraagd 
voor welke optie zij een voorkeur hebben en 
waarom. Dit proces herhaalt zich in totaal 
drie keer per deelnemer, elke deelnemer 
doet elk van de storyboards een keer.

Figuur 20: Analyse resultaten testen storyboards + audio.

Aan de hand van de resultaten in figuur 20 
is te concluderen dat het product met de 
knipper beweging het duidelijkste de emoties 
overbrengt en daardoor ook het meeste de 
deelnemers laat nadenken over de impact 
van de opmerkingen op de andere persoon. 

Een enkeling ging zelfs over zijn eigen daden 
nadenken. Om deze reden wordt er dan ook 
gekozen voor concept 3, met de knipper 
beweging.
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PROOF OF CONCEPT
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ONTWERPCRITERIA

BELEVINGSWERELD 
DOELGROEP

De leerlingen kunnen hun 
eigen grenzen aan geven. 
Ook kan er geen misbruik 
worden gemaakt van de 

situatie.

Het product spreekt tot de 
verbeeldingswereld van de 
leerlingen. De leerlingen 
kunnen zich in de situatie 
verplaatsen en begrijpen 

wat er gebeurt.

VEILIGE ZONE GENDERNEUTRAAL

EMPATHIE CREËREN

Het product is voor iedereen 
te gebruiken, ongeacht het 
geslacht. Er worden alleen 
genderneutrale termen 

gebruikt.

Het product creëert bij de 
zender empathie voor de 
ontvanger. De zender wordt 
zich bewust van de emoties 

van de ontvanger.
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PROOF OF CONCEPT
EmotionMotion
EmotionMotion maakt seksuele 
straatintimidatie bespreekbaar onder 
middelbare scholieren. Het is een interactieve 
installatie die de leerlingen meeneemt in 
de ervaring van de ontvanger van verbale 
seksuele straatintimidatie. Het is vaak lastig 
voor de leerlingen om zich te verplaatsen in 
de emoties van de ontvanger waardoor zij 
zich vaak niet bewust zijn van de impact van 
bepaalde opmerkingen. 

EmotionMotion is gericht op de 
belevingswereld van de leerlingen, ze worden 
op een interactieve manier meegenomen 
in het verhaal. Door visuele feedback met 
kleuren en bewegingen begrijpen de leerlingen 
wat er gebeurd met de emoties van de andere 
persoon. Langzaam worden zij aan het denken 
gezet over de impact van opmerkingen die op 
straat geroepen worden.  

ONDERDELEN
Het concept bestaat uit één interactieve bal 
en een drietal van kaartensets. Daarbij zij er 
twee deelnemers, de ontvanger en de zender, 
nodig om het concept te kunnen uitvoeren. 
Het concept is in elk gewenst klaslokaal te 
gebruiken. 

De bal
De interactieve bal is het hoofdelement van 
het concept. De bal geeft door middel van 
geluid de context aan bij de opmerkingen die 
door de zender gezegd worden. 
Er speelt zich afhankelijk van de opmerking 
een geluid af van een drukke luidruchtige 
straat of een verlaten stille straat. Het neemt 
de leerlingen mee in de verschillende situaties 
die plaats vinden.

De bal dient hoofdzakelijk als mediator in het 
concept, het is een neutrale bemiddelaar die 
de emoties van de ontvanger naar de zender 
communiceert. Dit gebeurd aan de hand van 
visuele feedback door middel van kleur en 
beweging. De bal communiceert drie emoties, 
zie figuur 21 voor de emoties gekoppeld aan 
de daarbij horende visuele feedback. Wanneer 
de bal welke feedback geeft op opmerkingen 
is voorgeprogrammeerd. Om zo eventuele 
factoren als de invloed van vriendschap te 
voorkomen. 

De kaartenset
In het concept worden door de zender een 
aantal opmerkingen hardop gezegd tegen 
de ontvanger. Dit gebeurd aan de hand van 
kaarten waarop de verschillende opmerkingen 
vermeld staan. Deze kaarten zijn verdeeld 
in drie sets die opbouwen in heftigheid van 
verbale seksuele straatintimidatie. Zo kan 
er per keer een keuze gemaakt worden 
hoeveel de leerlingen aan kunnen en kan de 
hierbij passende kaartenset gebruikt worden. 
Dit maakt dat het concept meerdere keren 
inzetbaar is in verschillende lessen. De 
opmerkingen die verdeeld zijn over de kaarten 
zijn onderverdeeld in seksueel getint of niet 
seksueel getint (figuur 22). Daarbij zijn alle 
opmerkingen genderneutraal en dus inzetbaar 
voor elk geslacht. 

De deelnemers
Om het concept uit te voeren zijn twee 
deelnemers nodig, de zender en de ontvanger. 

ZENDER
De zender is de persoon die de opmerkingen 
steeds hardop zegt tegen de ontvanger. 
Vervolgens zal de zender steeds feedback 

krijgen over de emoties van de ontvanger. Dit 
herhaalt zich een aantal keer tot de zender 
langzaam empathie ontwikkeld voor de 
ontvanger. 

ONTVANGER
De ontvanger hoeft in het concept geen 
handelingen uit te voeren. Hij of zij staat tegen 
over de zender met in het midden de bal. De 
ontvanger ontvangt letterlijk de opmerkingen 
van de zender, waarna de bal de emoties van 
de ontvanger communiceert. 

DE WERKING
Het concept vindt plaats in de klas. De docent 
kiest op basis van de kennis en ervaring van 
de leerlingen een passende kaartset uit en 
stelt deze in op de bal. Vervolgens nemen 
twee leerlingen voor in de klas plaats met 
in het midden de interactieve bal. Leerling 1 
neemt de rol van de zender aan en krijgt de 
kaarten toegereikt, de leerling 2 neemt de 
rol van de ontvanger aan. De audio begint te 
spelen waarop leerling 1 het eerste kaartje 
hardop voorleest. De bal springt aan en geeft 
feedback door met een bepaalde kleur en 
op een bepaald ritme te knipperen. Deze 
feedback van emoties laten beide leerlingen 
en de overige leerlingen in de klas even 
bezinken, waarna dit proces zich een aantal 
keer herhaalt. Hierbij wordt er gevarieerd in 
seksuele en niet seksuele opmerkingen, de 
context op straat en de emoties die hierdoor 
ontstaan. Wanneer beide leerlingen zich 
bewust worden van de impact is het de beurt 
aan het volgende koppel. 

In totaal kunnen een paar leerlingen uit de 
klas het concept ervaren, de andere krijgen de 
boodschap mee door toe te kijken.

Figuur 21: Emoties en de visuele feedback.

Figuur 22: Opmerkingen per kaartenset.
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CONCLUSIE

“HOE KAN MEN 
SEKSUELE 

STRAATINTIMIDATIE 
BESPREEKBAAR 
MAKEN ONDER 
MIDDELBARE 

SCHOLIEREN?”

Het is van belang dat seksuele 
straatintimidatie al op jonge leeftijd 
bespreekbaar wordt gemaakt. Bij gebrek 
aan bespreken van seksuele onderwerpen 
ontstaat er bij kinderen een verkeerd 
geseksualiseerd beeld waarin de man 
dominant is. Het is bij het bespreekbaar 
maken van belang dat het product zich richt 
op de belevingswereld van de middelbare 
scholieren van 11 tot en met 15 jaar. De 
huidige campagnes slaan hier de plank mis 
omdat deze vaak tekstueel zijn en leerlingen 
nog niet de benodigde woordenschat hebben 
om deze campagnes te begrijpen. Daarbij 
komt dat deze zich voornamelijk richten op 
het helpen na de daad aan de hand van 
slachtofferhulp of het bestraffen van de 
daders. 

Om seksuele straatintimidatie daadwerkelijk 
aan te pakken is het van belang dat er actie 
wordt ondernomen voor de daad. Er heersen 
veel misvattingen over de opmerkingen 
die gemaakt worden, wat is daadwerkelijk 
een compliment en wat is seksuele 
straatintimidatie? Door de leerlingen mee 
te nemen in de gevoelens van de persoon 
voor wie de opmerkingen bedoeld zijn, 
kan er vanuit de zender empathie worden 
ontwikkeld voor de ontvanger. Dit leidt er toe 
dat de zender meer nadenkt over zijn of haar 
acties voordat het nog een keer gebeurd. 

Door een interactieve installatie te maken 
worden de leerlingen meegenomen in de 
emoties van de ontvanger. Hierbij is van 
belang dat de emoties gecommuniceerd 
worden door middel van visuele feedback. 
Omdat de leerlingen het lastig vinden zich te 
verplaatsen in wat de ander écht ervaart op 
basis van alleen audio of tekst. 

EmotionMotion is een interactieve 
installatie waarbij seksuele straatintimidatie 
bespreekbaar wordt gemaakt onder 
middelbare scholieren, door ze mee te 
nemen in de emoties van de ontvanger. 
De emoties worden gecommuniceerd 
aan de hand van visuele feedback door 
kleur en beweging. Hierbij worden zij 
meegenomen in de situatie zoals deze op 
straat plaats vindt door omgevingsgeluid. 
Dit omgevingsgeluid speelt zich af terwijl de 
zender een opmerking voorleest van een 
van de toegereikte kaartjes. De heftigheid en 
impact van de opmerkingen is op te bouwen 
met verschillende sets zodat het aangepast 
kan worden aan de kennis en ervaring van 
de leerlingen. Zo wordt er een veilige zone 
gecreëerd waarin zij niet voor het blok 
worden gezet of het emotioneel te zwaar 
wordt. 

Toekomstbeeld
Vanuit het testen van het prototype aan de 
hand van storyboards kwam de feedback dat 
men zich nog beter zouden kunnen inleven 
in de situatie wanneer zij daadwerkelijk de 
bewegingen zagen. Het doel is daarom om 
een HiFi product te ontwikkelen, waarbij de 
volledige interactieve werking kan worden 
ervaren. Met dit HiFi product wil ik nog een 
laatste test doen op de doelgroep. Hierbij 
zal gekeken worden naar de impact op de 
bewustwording wanneer de koppels voor de 
klas het product ervaren versus, wanneer 
zij dit per koppel in een apart klaslokaal 
doen. Ook zijn de bijgevoegde kaartensets 
nu nog zeer compact, deze zou ik willen 
uitbreiden tot een groter aantal kaarten met 
verschillende opmerkingen. 
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BIJLAGEN
BIJLAGE 1
Affinity diagram; vormen deelvragen.
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BIJLAGE 2
Enquête; Wat is seksuele straatintimidatie?
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Voorbeeld antwoorden Enquête seksuele straatintimidatie.
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BIJLAGE 3
Affinity diagram; analyse verschillende perspectieven seksuele straaintimidatie. Zie volgende 
pagina’s voor de analyse per leeftijdscategorie.
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BIJLAGE 4
Persona’s; Welke verschillende opvattingen zijn er over seksuele straatintimidatie?

ONGEWENST SEKSUEEL GETINT GEDRAG

FYSIEKE AANRAKING

ONVEILIG GEVOEL

9998



BIJLAGE 5
Cultural probe; Wat weten middelbare scholieren al over seksuele straatintimidatie? Wat voelen, 
doen en denken ze?

Beste ouder/verzorger, 
 
Mijn naam is Kirsten Kemme, student aan de opleiding Communication & Multimedia Design in 
Breda. Momenteel ben ik voor mijn afstuderen bezig met een onderzoek naar seksuele 
straatintimidatie. Met behulp van dit onderzoek wil ik een ontwerp maken wat zal bijdragen aan het 
bespreekbaar maken van seksuele straatintimidatie onder middelbare scholieren. Dit is belangrijk 
omdat er helaas nog veel seksuele straatintimidatie plaats vindt in de huidige samenleving. Een van 
de oorzaken hiervan is dat het nog erg weinig wordt besproken op jongere leeftijd en de leerlingen 
een beeld gaan vormen aan onder andere de hand van (social) media.  
 
Om inzicht te krijgen in de huidige denkbeelden en meningen rondom seksuele straatintimidatie 
onder middelbare scholieren zou ik graag een paar kleine testen uit willen zetten. De opdrachten 
kunnen op elk moment worden uitgevoerd en zullen zo’n 10-15 minuten tijd in beslag nemen. Het 
gaat hierbij om de volgende opdrachten; 

- Op een kleurplaat (van het lichaam) aangeven op welke plaatsen hij/zij het niet fijn 
vindt wanneer iemand je daar aanraakt. 

- Aan de hand van zelfgemaakte foto’s (met eigen mobiele telefoon indien mogelijk) 
aangeven wanneer zij zich ergens niet veilig of niet prettig voelen. Deze kunnen 
anoniem geüpload worden via een toegewezen link.  

- Een mindmap maken rondom het begrip ‘seksuele straatintimidatie’. Waarbij zij ook 
kunnen verwijzen naar de eerder gemaakte foto’s. 

- Korte dillema’s waarbij er gekozen moet worden tussen twee opties. Hierbij zullen 
onder andere verschillende situaties op straat geschetst worden.  

De opdrachten zullen volledig anoniem zijn. De enige gegevens die bekend zullen zijn, zijn het 
geslacht, leeftijdscategorie en of de leerling op de HAVO of het VWO/Gymnasium zit. Deze gegevens 
zullen niet terug te leiden zijn naar één specifieke persoon en zullen enkel gebruikt worden voor dit 
onderzoek.  
 
Bij deze wil ik u vragen of u ermee akkoord gaat dat uw zoon of dochter deelneemt aan dit 
onderzoek. Indien u hiermee akkoord gaat kunt u deze brief met uw handtekening ondertekenen. Bij 
voorbaat dank! 
 
Indien u verdere vragen heeft over dit onderzoek kunt u met mij persoonlijk contact opnemen per 
mail; k.kemme@student.avans.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
Kirsten Kemme 
 
 
 
 
 
 
Handtekening: ………………….……   Datum: __ / __ / ____ 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ik verklaar hierbij dat ik deze proefpersoon volledig heb geïnformeerd over het genoemde 
onderzoek. Als er tijdens het onderzoek informatie bekend wordt die de toestemming van de 
deelnemer zou kunnen beïnvloeden, dan breng ik hem/haar daarvan tijdig op de hoogte. 
Naam onderzoeker: Kirsten Kemme 
Handtekening:     Datum: 09/ 03/ 2021 
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Voorbeeld antwoorden Cultural Probe.
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BIJLAGE 6
Expert interview; Belangrijkste quotes/vragen uit het interview met The Phoenix Sisters.

Hoe introduceer je zo een gevoelig onderwerp zonder ze af 
te schrikken?
Laat ze vanuit eigen grenzen handelen. Stel de lat niet te hoog. 
Begin niet meteen met een seksueel getinte opmerking. 

Hoe zorg je dat je ze niet traumatiseert of te ver gaat met het 
onderwerp?
Niet te druk om maken. Kinderen rond de 12 jaar zitten al volop 
op social media zoals TikTok waar het barst van de seksueel 
getinte video’s. Daarbij, seksuele straatintimidatie vindt ook onder 
de 15 jaar plaatst op straat, daar heb je geen controle over dus 
bescherm ze niet te veel.  

Hoe kan je het gesprek aankaarten?
Probeer tot de verbeelding van de kinderen te spreken. Ze 
komen al in aanraking met het onderwerp maar ze kunnen zich 
nog niet zo uiten als iemand op een hogere leeftijd. Hou hier 
rekening mee in het taalgebruik, pas het taalgebruik aan op dat 
van de kinderen. 
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BIJLAGE 7 
Audio/Video test; meten wanneer de boodschap en emoties het meeste overkomen op de  
doelgroep. Klik op deze link voor de test met audio en videofragmenten.
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Voorbeeld antwoorden Audio/video test.
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BIJLAGE 8 
Test kleur Instagram; Welke kleur roept welke emotie op?

Voorbeeld antwoorden Instagram kleur test
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BIJLAGE 9
Affinity diagram; analyse kleur & emotie Instagram test.
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BIJLAGE 10
Beweging test; Welke emoties roepen de animaties op?

Fragment 1: Hoog & Regelmatig. Klik hier.

Fragment 2: Laag & Regelmatig. Klik hier.

Fragment 3: Hoog & Onregelmatig. Klik hier.

Fragment 4: Laag & Onregelmatig. Klik hier.

Test beweging & emotie 

Naam deelnemer: ………………………………………………. 
 
Fragment 1 – Hoog & Regelmatig 
Welk van de volgende emoties komt het meest in de buurt bij de emotie die de animatie 
bij jou oproept? 

0  Angst 
0 Blijheid 
0 Boosheid 
0 Neutraal 
0 Kalmte 
0 Overig, namelijk ………………………………………………… 

 
Wat gebeurt er in de animatie dat deze emotie oproept bij jou? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
Fragment 2 - Laag & Regelmatig 
Welk van de volgende emoties komt het meest in de buurt bij de emotie die de animatie 
bij jou oproept? 

0  Angst 
0 Blijheid 
0 Boosheid 
0 Neutraal 
0 Kalmte 
0 Overig, namelijk ………………………………………………… 

 
Wat gebeurt er in de animatie dat deze emotie oproept bij jou? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Test beweging & emotie 

Fragment 3 - Hoog & Onregelmatig 
Welk van de volgende emoties komt het meest in de buurt bij de emotie die de animatie 
bij jou oproept? 

0  Angst 
0 Blijheid 
0 Boosheid 
0 Neutraal 
0 Kalmte 
0 Overig, namelijk ………………………………………………… 

 
Wat gebeurt er in de animatie dat deze emotie oproept bij jou? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
Fragment 4 - Laag & Onregelmatig 
Welk van de volgende emoties komt het meest in de buurt bij de emotie die de animatie 
bij jou oproept? 

0  Angst 
0 Blijheid 
0 Boosheid 
0 Neutraal 
0 Kalmte 
0 Overig, namelijk ………………………………………………… 
 

Wat gebeurt er in de animatie dat deze emotie oproept bij jou? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Voorbeeld antwoorden Beweging test animaties.
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BIJLAGE 11
Test vorm Instagram; Welke emoties roepen welke vormen op?

Voorbeeld antwoorden Instagram vorm test

BIJLAGE 12
Affinity diagram; analyse vorm & emotie Instagram test.
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BIJLAGE 13
A/B-Test: Wat is het verschil tussen de invloed van omgevingsgeluid & muziek op emoties?

GROEP A Omgevingsgeluid; Klik op het audio nummer voor het fragment.

 Audio 1       Audio 2         Audio 3       Audio 4      Audio 5    Audio 6  Audio 7 Audio 8

A/B-Test   Geluid & Emotie 

Naam deelnemer: ……………………………. 
Groep:  A - Omgevingsgeluid 
 
Je hebt net een aantal opmerkingen gehoord met een wisselend omgevingsgeluid. Heeft 
deze wisseling van omgevingsgeluid invloed gehad op de emotionele lading van de 
opmerkingen? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Bij welke opmerkingen is deze emotionele lading veranderd na het horen met een ander 
omgevingsgeluid? En hoe is deze emotionele lading veranderd? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Hoe komt het dat deze emotionele lading van de opmerkingen wel of niet is veranderd na 
het veranderen van het omgevingsgeluid? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

GROEP B Muziek; Klik op het audio nummer voor het fragment.

 Audio 1       Audio 2         Audio 3       Audio 4      Audio 5    Audio 6  Audio 7 Audio 8

A/B-Test   Geluid & Emotie 

Naam deelnemer: ……………………………. 
Groep:  B – Achtergrondmuziek 
 
Je hebt net een aantal opmerkingen gehoord met een wisselende achtergrondmuziek. 
Heeft deze wisseling van achtergrondmuziek invloed gehad op de emotionele lading van 
de opmerkingen? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Bij welke opmerkingen is deze emotionele lading veranderd na het horen met een andere 
achtergrondmuziek? En hoe is deze emotionele lading veranderd? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Hoe komt het dat deze emotionele lading van de opmerkingen wel of niet is veranderd na 
het veranderen van de achtergrondmuziek? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Voorbeeld antwoorden A/B-Test Groep A Voorbeeld antwoorden A/B-Test Groep B
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BIJLAGE 14
Expert interview mail; Gaat de voorkeur van docenten uit naar eenmalig of meerdere malen
inzetbaar?

Pitch product voorkeur

Kirsten Kemme <k.kemme@student.avans.nl>

Di 11-5-2021 15�56

Aan:  brugklas@gerritrietveldcollege.nl <brugklas@gerritrietveldcollege.nl>; 2hvg-3vg@gerritrietveldcollege.nl

<2hvg-3vg@gerritrietveldcollege.nl>; 234m@gerritrietveldcollege.nl <234m@gerritrietveldcollege.nl>;

345h@gerritrietveldcollege.nl <345h@gerritrietveldcollege.nl>

1 bijlagen (5 ��)

Stor�board-Concept.jpg;

Beste meneer/mevrouw,

Ik ben momenteel bezig met afstuderen en heb hiervoor een product ontwikkeld om
seksuele straatintimidatie bespreekbaar te maken onder middelbare scholieren. Ik ben zeer
geïnteresseerd in uw mening over het aanschaffen van mijn product.  

Het gaat om de Emotiebal. 

De emotiebal is een product dat seksuele straatintimidatie bespreekbaar maakt onder
middelbare scholieren door een interactieve ervaring. 
Twee leerlingen worden tegenover elkaar geplaats met in het midden de Emotiebal, welke
dient als mediator voor de emoties. Leerling 1 is de ontvanger, in het straatbeeld zou die de
voorbijganger zijn naar wie de opmerking wordt geroepen. Leerling 2 is de zender, deze zou
in het straatbeeld de opmerking roepen naar de voorbijganger. 

Leerling 2 krijgt een set kaarten uitgereikt waarop verschillende opmerkingen staan die
dagelijks op straat worden gebruikt. De leerling leest steeds een opmerking voor terwijl de
Emotiebal een achtergrondgeluid van een rustige of drukke straat afspeelt voor de context.
Vervolgens kleurt de Emotiebal en begint deze op een bepaalde manier te knipperen, zo
communiceert hij de emoties die de ontvanger ervaart als feedback op de opmerking. Dit
herhaalt zich zo een aantal keer per duo en kan met verschillende duo's uit de klas
uitgevoerd worden. 

Het product is inzetbaar in alle klassen waar de leeftijd van de leerlingen van 11 tot en met
15 jaar ligt. Het doel met de Emotiebal is om leerlingen bewust te maken van de emoties van
de ontvanger om zo over te brengen dat niet elke opmerking die bedoeld is als compliment
ook daadwerkelijk als compliment wordt ervaren en juist over kan komen als angstaanjagend
etc.

Nu zijn er twee mogelijke opties voor het eindproduct en hierbij heb ik uw mening nodig.
Optie 1: Het product is eenmalig inzetbaar per klas in een specifieke les of voorlichting. Er
zal dan een interactieve bal worden aangeschaft in combinatie met een set kaarten.
Optie 2: Het product kan meerdere malen ingezet worden per klas. Er zal dan een
interactieve bal worden aangeschaft in combinatie met meerdere kaarten sets, waarbij de
kaarten sets bestaan uit verschillende heftigheidsgraden. Zo kan er begonnen worden met
een lichte introductie met het onderwerp en steeds meer opgebouwd worden met de
leerlingen naar heftigere situaties die helaas nog steeds plaatsvinden in het huidige
straatbeeld.

Mijn vraag aan u is; Welke optie zou u eerder aanschaffen? Aan welke optie bent u bereid
geld uit te geven en vooral waarom?

In de bijlage is een visueel storyboard toegevoegd van de werking van de Emotiebal, hierbij
hoort ook nog audio.

Bij voorbaat dank voor uw tijd!

Voorbeeld antwoorden Expert interview mail
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BIJLAGE 15
Storyboards; Storyboards van drie verschillende concepten.

1)
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2)
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3)

145144



BIJLAGE 16
Audio storyboards; De gebruikte audio bij alle drie de storyboards. Klik op audio fragment, voor 
het gebruikte geluid.

Audio fragment

BIJLAGE 17
Empathy map; Welke gevoelens en gedachtes komen er omhoog bij de storyboards?

Welke behoeften heeft de persona? Wat zou de succesfactor zijn?
Gains

Welke angsten en frustraties heeft de persona?
Pains

Wat is de houding van de persona t.a.v.
de oplossing?

Zeggen en doen

Wat ziet de persona om zich heen
en in de markt?

Zien
Wie beïnvloed de persona?
Wat hoort hij of zij in de media?

Horen

Denken en voelen
Welke zorgen en verwachtingen heeft de klant?

[                                                  ]Empathy map:

Voorbeeld antwoorden Empathy map bij de verschillende storyboards.
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