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Vrouwelijke journalisten en veiligheid

I&O Research voerde dit onderzoek uit onder 292 vrouwelijke journalisten in opdracht van 
PersVeilig. De vragenlijst is als open link verspreid onder de leden van de NVJ en via sociale 
media. Het onderzoek is uitgevoerd tussen 6 en 21 september 2022. Daarnaast zijn er acht 
diepte interviews gehouden met vrouwelijke journalisten die zelf agressie, intimidatie en 

bedreiging hebben meegemaakt. 

Ervaringen met agressie, bedreiging en intimidatie 

Impact van incidenten

82% van de vrouwelijke journalisten heeft in haar werk te maken gehad met agressie, intimidatie en 
bedreiging. De helft geeft aan dat dit in de afgelopen 5 jaar (sterk) is toegenomen. In de interviews komt een 
beeld naar voren dat de incidenten anders zijn geworden, namelijk explicieter en bedreigender dan voorheen.

..van alle agressie, 
bedreiging of 
intimidatie die 
vrouwelijke journalisten 
meemaken gebeurt via 
Twitter. 

..van de vrouwelijke 
journalisten die te 
maken hadden met 
agressie, bedreiging of 
intimidatie ervaarde dit 
als discriminerend op 
basis van geslacht.
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Materiële effecten (schade aan eigendom)

Een ander gevolg

Geen gevolgen

Persoonlijke gevolgen

De agressie, intimidatie en 
bedreiging kan voor een algeheel 
gevoel van onveiligheid zorgen, 
omdat er een constante dreiging 
heerst, of ze constant op hun hoede 
moeten zijn, zo blijkt uit de 
interviews.
Een deel ervaart lichamelijke en 
psychische klachten naar aanleiding 
van de ervaringen met intimidatie. 
Dit kan in sommige gevallen zo ver 
zijn gegaan dat ze in therapie 
moesten. 

2022

Van de verschillende vormen van intimidatie 
waarmee vrouwelijke journalisten te maken kunnen 
krijgen, komt online verbale agressie het meest 
voor. Ruim de helft (54%) heeft hier mee te maken 
gehad. Vier op de tien had te maken met offline 
verbale agressie. Drie op de tien (27%) met online 
bedreiging en 17% met offline bedreiging. Vormen 
waar vrouwelijke journalisten online het meest mee 
te maken krijgen zijn kleineren en discriminerende 
opmerkingen.

Gevolgen voor het werk

Uit de interviews blijkt dat journalisten met name voorzichtiger 
zijn geworden. Een aantal kiest hun woorden zorgvuldiger en 
voelt zich minder vrij in het uitoefenen van hun werk. Een deel 
kon (tijdelijk) niet meer hun werk uitoefenen naar aanleiding 
van de ervaringen met agressie, bedreiging en intimidatie. 

24% 33%

Bijna de helft van de vrouwelijke journalisten die te maken hebben gehad met agressie, intimidatie en bedreiging 
ervaart effecten op het gedrag en 44% ervaart effecten op het werkplezier. Een kwart ervaart effecten op de 
geestelijke gezondheid. 



Vrouwelijke journalisten en veiligheid

Bespreken en aangifte 

Ervaren steun
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De meerderheid van de vrouwelijke journalisten die het afgelopen jaar te maken heeft gehad met agressie, 

bedreiging of intimidatie voelt zich ‘een beetje’ (25%) of ‘heel veel’ (40%) gesteund door de werkgever, 

opdrachtgever en/of de collega’s. Een tiende voelt zich (helemaal) niet gesteund. Uit de interviews blijkt dat 

journalisten die zich wel gesteund voelen, aan de ene kant steun in de vorm van veiligheidsmaatregelen 

ervaren die de opdrachtgever of werkgever kan bieden. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het meesturen van 

beveiligers. Aan de andere kant is het van belang dat de werkgever of opdrachtgever achter de bedreigde of 

agressief bejegende journalist gaat staan.

Structureel aanpak van 
het probleem door het 
belang van persvrijheid te 
benadrukken en betere 
mogelijkheden om de 
agressor aan te pakken. 

Het is voor journalisten van belang dat ze serieus 
worden genomen en dat hun verhaal wordt 
aangehoord. 

Informatie over hoe je als journalist veilig je werk kan doen. Dat 
betreft maatregelen die je kunt nemen om de veiligheid te 
vergroten, maar bijvoorbeeld ook handvatten voor hoe om te 
gaan met de agressie, intimidatie en bedreiging. 

Bewustwording en training: “Het is denk ik wel goed voor alle journalisten om 
wat meer handvatten te krijgen hoe je om kunt gaan met agressie. Die cursus 
PersVeilig is daar heel nuttig in. Iedereen kan daaraan deelnemen, maar 
eigenlijk zou je als organisatie moeten zeggen dat doen we met zijn allen.”

Behartigen van belangen
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Bijna vier op de tien (37%) van de vrouwelijke journalisten die het afgelopen jaar te maken hebben gehad met 

agressie, intimidatie of bedreiging hebben dit met niemand besproken. De helft (49%) bespreekt dit met 

collega’s. Een derde (32%) deelt hun ervaringen met de werkgever of opdrachtgever. Slechts vier procent 

meldt de incidenten bij instanties als PersVeilig (4%). 

2022

Uit de interviews blijkt dat het 
bespreken met collega’s over het 
algemeen als waardevol wordt 
ervaren, omdat op die manier 
ervaringen kunnen worden gedeeld. 
Journalisten in vaste dienst delen 
fysieke agressie of bedreiging vaak 
wel met de werkgever, maar online 
agressie of bedreiging niet altijd. 
Voor freelance journalisten is het 
lastiger om de agressie, bedreiging of 
intimidatie te delen, omdat zij niet 
altijd weten bij wie ze terechtkunnen. 

Ondersteuningsbehoefte

Uit de interviews zijn een vijftal suggesties voor toekomstige ondersteuning naar voren gekomen.


