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1 Inleiding en opzet 

In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van het onderzoek naar de Invi Bracelet. 

De startup Invi heeft met een team van ondernemers en ontwerpers de armband ontwikkeld 

als reactie op het maatschappelijke probleem van seksueel geweld. In noodsituaties kan deze 

zelfverdedigingsarmband met een handbeweging worden geactiveerd waarna een zeer 

stinkende geurstof vrijkomt, bedoeld om belagers af te schrikken/demotiveren en anderen te 

waarschuwen. Er zijn testen uitgevoerd die aantonen dat de reacties op de geurstof per 

persoon verschillen, het kan misselijkheid veroorzaken maar werkt niet bedwelmend. In 

samenwerking met de gemeente Rotterdam is een pilot gestart waarin de armband gedragen 

wordt door  Rotterdamse gebruikers. Als onderdeel van de pilot voert Risbo een onderzoek uit 

naar de veiligheidsbeleving van gebruikers. Daarnaast wordt onderzocht of de armband als 

vervanger kan dienen voor agressieve wapens. De volgende onderzoeksvragen zijn in dit 

onderzoek geformuleerd: 

 

1. Wat is het effect van het dragen van de armband op de veiligheidsbeleving? 

2. Werkt de armband als substituut voor agressieve wapens? 

1.1 Onderzoeksopzet 

In dit onderzoek zijn kwantitatieve en kwalitatieve data verzameld. In het voorjaar van 2017 

is er een online vragenlijst (kwantitatief) uitgezet en een focusgroep gehouden onder 

gebruikers van de Invi Bracelet (kwalitatief). 

 

Online vragenlijst 

Het kwantitatieve onderdeel bestaat uit een online vragenlijst die op twee meetmomenten 

ingevuld is door dragers van de armband. In de vragenlijst zijn gesloten en open vragen 

opgenomen die vooral betrekking hebben op de twee onderzoeksvragen.1 De 

veiligheidsbeleving van gebruikers van de Invi Bracelet is in de vragenlijst op verschillende 

manieren gemeten. De geformuleerde vragen zijn deels afgeleid van bestaande gevalideerde 

meetinstrumenten van veiligheidsbeleving afkomstig van de Veiligheidsmonitor van het 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Veiligheidsindex van de gemeente Rotterdam 

en de European Union Agency for Fundamental Rights (FRA). Dit maakt het in sommige 

gevallen mogelijk om de uitkomsten van dit onderzoek te vergelijken met (regionale) 

                                                      

1 Bij de tweede vragenlijst zijn enkele vragen toegevoegd die in kaart brengen hoe tevreden gebruikers zijn met de 
maatvoering, kwaliteit en handleiding van de Invi Bracelet. De resultaten van de tevredenheidsvragen zijn niet 
meegenomen in de analyse van dit onderzoek omdat Invi aangegeven heeft zelf te onderzoeken in hoeverre 
gebruikers tevreden zijn over het product. 



 

6 

gemiddelden. Daarnaast is het verschil in veiligheidsbeleving tussen de twee meetmomenten 

getoetst om te onderzoeken of het dragen van de armband een effect heeft. 

De dragers van de armband zijn door Invi geworven via verschillende kanalen. Er zijn 

bijvoorbeeld oproepen geplaatst in kranten (AD, Metro), nieuwsbrieven, via Facebook, de 

radio en op een congres. Bij deelname aan de pilot kregen deelnemers tegen een gereduceerd 

tarief (€15,- in plaats van €59,95) een Invi Bracelet opgestuurd die zij één maand moesten 

dragen en na afloop mochten houden. Als tegenprestatie werd van deelnemende kandidaten 

verwacht dat zij op twee momenten een vragenlijst invulden: één voorafgaand aan de pilot en 

één aan het einde van de pilot. Na werving van deelnemers heeft Invi een lijst van deelnemers 

aangeleverd die in maart 2017 per e-mail benaderd zijn door Risbo met het verzoek om de 

eerste vragenlijst online in te vullen. Ten tijde van de eerste vragenlijst droegen de 

respondenten nog geen Invi Bracelet. De respons kwam na twee rappels in totaal op 70 

procent (129 deelnemers). Uiteindelijk is een aantal respondenten afgevallen omdat zij geen 

betaling hebben gedaan, waardoor zij geen armband hebben ontvangen. In totaal hebben 102 

personen daadwerkelijk deelgenomen aan de pilot. De 102 deelnemers zijn ongeveer zes 

weken na het ontvangen van de Invi Bracelet opnieuw benaderd door Risbo om een tweede 

vragenlijst in te vullen. Na twee rappels in de daar opeenvolgende drie weken is de respons 

92 procent (94 deelnemers). Echter, hier zitten ook respondenten bij die aangeven dat zij de 

Invi Bracelet nooit gedragen hebben. Ook zijn er respondenten die de eerste en/of tweede 

vragenlijst niet volledig ingevuld hebben. Als hier op gefilterd wordt, dan blijven er in totaal 83 

respondenten over die de Invi Bracelet gedragen hebben en beide vragenlijsten volledig 

ingevuld hebben. De kwantitatieve uitkomsten in dit rapport zijn gebaseerd op de antwoorden 

van deze 83 respondenten.  

 

Focusgroep 

Naast de online vragenlijsten zijn ook kwalitatieve gegevens verzameld door middel van een 

focusgroep. In de online vragenlijst is aan respondenten gevraagd of zij benaderd mochten 

worden voor deelname aan de focusgroep. Uiteindelijk hebben zeven vrouwen meegedaan 

aan de focusgroep. Het gesprek werd begeleid door twee onderzoekers van Risbo en heeft 

ongeveer 60 minuten geduurd.  

1.2 Profiel van respondenten 

In tabel 1.1 zijn de achtergrondkenmerken van de respondenten weergegeven naar geslacht, 

leeftijd, opleiding, huishoudsamenstelling en woongebied. In lijn der verwachting zijn vrouwen 

in dit onderzoek oververtegenwoordigd ten opzichte van mannen. De pilot is gestart ter 

preventie van seksueel geweld en vrouwen hebben hierop een hoger risico dan mannen 

waardoor zij zich waarschijnlijk eerder aangesproken voelen door de Invi Bracelet (Movisie & 

WPF, 2015). Uit de leeftijdsverdeling blijkt dat er relatief veel jongvolwassen deelnemers van 
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18 tot en met 35 jaar zijn. De cijfers in de tabel laten ook zien dat veel respondenten hoog 

opgeleid zijn (38 respondenten in het ho/wo). Ook de groep respondenten met een opleiding 

in het vo is relatief groot (25 respondenten). De overige respondenten hebben een opleiding 

afgerond in het mbo of po (respectievelijk 17 en 2 respondenten). Verder is te zien dat de 

meeste respondenten samenwonen met een partner zonder kind(eren) of alleenstaand 

wonen. Er zijn weinig respondenten die alleen wonen of thuis bij de ouders wonen. Ten slotte 

zijn 51 respondenten woonachtig in Rotterdam, tegenover 32 respondenten buiten 

Rotterdam.2 

 

  Tabel 1.1: Achtergrondkenmerken van respondenten  
 

  N % 

Totaal   83 100 

Geslacht man  11 13,3 

  vrouw 72 86,7 

Leeftijd <18 6 7,2 
 

18 t/m 25 27 32,5 
 

26 t/m 35 23 27,7 
 

36 t/m 45 5 6,0 
 

46 t/m 55 10 12,0 
 

56 t/m 65 8 9,6 
 

>65 4 4,8 

Opleiding afgerond po 2 2,4 
 

vo 25 30,1 
 

mbo 17 20,5 
 

ho/wo 38 45,8 

  geen opleiding 1 1,2 

Huishoudsamenstelling Alleenstaand 19 22,9 
 

Alleenstaand met kind(eren) 6 7,2 
 

Thuiswonend met ouder(s) 9 10,8 
 

Samenwonend met partner zonder kind(eren) 25 30,1 
 

Samenwonend met partner met kind(eren) 13 15,7 

  Met huisgenoot of huisgenoten 11 13,3 

Woongebied Rotterdam  51 61,4 

  Buiten Rotterdam 32 38,6 

Bron: Risbo, eigen bewerking 
 
 

  

                                                      

2 Het betreft een Rotterdamse pilot, vandaar dat er getracht is om zoveel mogelijk deelnemers uit de gemeente 
Rotterdam te werven. Desondanks is een relatief groot deel woonachtig buiten de gemeente. Het is aannemelijk 
dat deze respondenten een connectie hebben met Rotterdam omdat de werving van deelnemers via Rotterdamse 
kanalen is gegaan. Dit valt echter niet met zekerheid uit de data op te maken. 
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2 Resultaten 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de online vragenlijst en focusgroep gepresenteerd. 

Daarmee worden de volgende twee onderzoeksvragen beantwoord.  

 

1. Wat is het effect van het dragen van de armband op de veiligheidsbeleving? 

2. Werkt de armband als substituut voor agressieve wapens? 

2.1 Veiligheidsbeleving 

In deze paragraaf wordt geanalyseerd wat het effect is van het dragen van de armband op de 

veiligheidsbeleving. In figuur 2.1 is weergegeven of de respondenten zich in de vier weken 

voorafgaand aan de nulmeting en nameting weleens onveilig gevoeld hebben. Het blijkt dat 

73 procent van de respondenten zich in de vier weken vóórafgaand aan het dragen van Invi 

Bracelet (nulmeting) weleens onveilig gevoeld heeft. Dit percentage is een stuk hoger dan het 

gemiddelde percentage van inwoners in Rotterdam (37,4 procent) en het percentage vrouwen 

in Nederland (42,8 procent) dat zich weleens onveilig voelt3 (CBS, 2016). Op basis van deze 

bevindingen kan aangenomen worden dat personen die deelgenomen hebben aan de Invi 

pilot zich vaker dan gemiddeld onveilig voelen. Bij de nameting is het percentage 

respondenten dat zich weleens onveilig voelt significant afgenomen van 73 procent naar 37 

procent (chi(1)=-4.9, p<0.05). Dit is een sterke afname.  

  

 

Figuur 2.1: Antwoorden op de vraag ‘Hebt u zich de afgelopen 4 weken weleens onveilig gevoeld?’ 
Bron: Risbo, eigen bewerking  

 

 

Aan respondenten die bij de nul- of nameting aangegeven hebben zich nog weleens onveilig 

te voelen, is vervolgens gevraagd hoe vaak zij zich onveilig voelen. In figuur 2.2 is te zien dat 

                                                      

3 Bij het Rotterdamse gemiddelde is geen tijdsperiode van 4 weken opgenomen in de vraagstelling. Er is in algemene 
zin gevraagd of respondenten zich weleens onveilig voelen terwijl in dit onderzoek bewust gevraagd is naar de 
afgelopen 4 weken.  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Nameting

Ja Nee
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respondenten zich minder vaak onveilig voelen bij de nameting. Het percentage respondenten 

dat zich ‘vaak’ onveilig voelt is ongeveer gehalveerd en ook is af te lezen dat meer 

respondenten bij de nameting zich ‘zelden’ onveilig voelen. Er lijkt erop dat respondenten zich 

over het algemeen minder vaak onveilig voelen sinds zij een Invi Bracelet dragen.  

 

 

Figuur 2.2: Antwoorden op de vraag ‘Hoe vaak hebt u zich in de afgelopen 4 weken onveilig gevoeld?’ 
Bron: Risbo, eigen bewerking  

 

Respondenten hebben in de vragenlijst ook een rapportcijfer moeten geven voor hoe veilig zij 

zich de afgelopen vier weken over het algemeen gevoeld hebben. Waarbij 1 heel erg onveilig 

en 10 heel erg veilig is. In tabel 2.1 zijn de uitkomsten van beide metingen weergegeven. Bij 

de nulmeting is het gemiddelde rapportcijfer van respondenten een 6,6 en bij de nameting is 

dit 7,4. De stijging van 0,8 punten in het rapportcijfer tussen de twee meetmomenten is 

statistisch significant; t(82)=-5.3, p=0.00. Met andere woorden, het lijkt erop dat het dragen 

van de Invi Bracelet een positief effect heeft op de veiligheidsbeleving van de respondenten.  

 

 Tabel 2.1: Rapportcijfer veiligheid de afgelopen 4 weken 

 Rapportcijfer Nulmeting Nameting Verschil 

6,6 7,4 0,8** 

** (P<,01) 

Bron: Risbo, eigen bewerking  

 

De positieve invloed van de armband op de veiligheidsbeleving van respondenten is ook 

tijdens de focusgroep evident geworden. Alle aanwezige respondenten reageren instemmend 

op de vraag of zij zich veiliger zijn gaan voelen door het dragen van de armband. 

Respondenten voelen zich ook weerbaarder, hebben meer zelfvertrouwen en spreken over 

een vorm van rust die de armband geeft. Het toegenomen veiligheidsgevoel zorgt er in 

sommige gevallen voor dat respondenten zich anders zijn gaan gedragen. In figuur 2.3 is 

weergegeven hoe respondenten zich uit angst voor fysiek of seksueel geweld gedragen 

hebben in de afgelopen 4 weken. Het grootste verschil tussen de nulmeting en nameting is 

zichtbaar in het omlopen of omrijden om bepaalde plaatsen zoals steegjes, parken of 

parkeetplaatsen te vermijden. Bij de nulmeting geeft ongeveer 40 procent van de 

respondenten aan zelden of nooit deze plaatsen te vermijden, dit percentage is bij de nameting 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Nameting

Nulmeting

Altijd Vaak Soms Zelden
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meer dan 60 procent. Deze afname toont aan dat respondenten minder vaak 

vermijdingsgedrag vertonen sinds het dragen van de Invi Bracelet.  

 

 

Figuur 2.3: Antwoorden op de vraag ‘Hoe vaak hebt u de afgelopen 4 weken uit angst voor fysiek of seksueel geweld…’  
                   (0 = nulmeting, 1 = nameting) 
Bron: Risbo, eigen bewerking  

 

In de focusgroep zijn ook gedragsveranderingen ter sprake gekomen als gevolg van het 

dragen van de armband. Een deelnemer aan de focusgroep vertelt: 

 

Ik ga nu wel vaker lopen vanaf de metro naar huis, in plaats van met de bus. Ik 

woon op Katendrecht, [met] best wel veel overlastgevende hangjongeren/jeugd. 

Eerst ging ik wel met de bus, maar nu loop ik gewoon. (R1) 

 

Een andere deelnemer vertelt dat zij door het dragen van de Invi Bracelet nu geen mensen 

meer belt om zich veiliger te voelen op straat.  

 

Ik heb vlak bij mijn huis één straat waar, als je fiets is het oké, maar als je loopt, 

dan lopen er standaard twee gasten met je mee. Dat kan niet anders. En dan ga 

ik standaard iemand bellen en ik vind het heel fijn dat ik mensen niet meer lastig 

hoef te vallen. (R2) 

 

Om een beter beeld te krijgen van de veiligheidsbeleving van respondenten is in de vragenlijst 

ook geïnventariseerd op welke plekken en wanneer respondenten zich onveilig voelen. Op 

basis van de uitkomsten, weergegeven in figuur 2.4, wordt duidelijk dat respondenten zich het 

minst onveilig voelen in hun eigen huis en overdag alleen op straat. Hier verandert weinig tot 

niets in bij de tweede meting. Bij de nulmeting voelen respondenten zich het meest onveilig 

als ze in het donker alleen op straat lopen; meer dan de helft van de respondenten (55 procent) 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

niet alleen het huis verlaten? 0

1

omgelopen of omgereden om bepaalde plaatsen zoals
steegjes, parken of parkeerplaatsen ter vermijden ? 0

1

de deur niet open gedaan als u alleen thuis was? 0

Altijd Vaak Soms Zelden Nooit
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geeft aan zich in deze situatie heel erg onveilig of onveilig te voelen. Bij de nameting is dit een 

kleiner deel (30 procent) van de respondenten. Ten slotte is te zien dat respondenten zich ook 

iets minder onveilig zijn gaan voelen bij de nameting als zij uitgaan en reizen in het donker 

met het openbaar vervoer, brommer, scooter of fiets.  

 

 

Figuur 2.4: Antwoorden op de vraag ‘Hoe veilig hebt u zich de afgelopen 4 weken gevoeld…’ (0 = nulmeting, 1= nameting) 
Bron: Risbo, eigen bewerking  

 

De omstandigheden waarin respondenten zich het meest onveilig voelen zijn ook ter sprake 

gekomen tijdens de focusgroep. De volgende deelnemer voelt zich vooral ’s nachts na het 

stappen onveilig als zij alleen naar huis moet lopen:  

 

Meestal ’s nachts, meer na het stappen ofzo. Ik heb vaak dat ik na het stappen 

naar huis loop, ik woon in de stad. Het is een klein stukje en vaak willen taxi’s je 

niet brengen omdat het zo’n kort stukje is. Dus dan ben je eigenlijk een beetje 

gedwongen om te lopen, maar ik vind het ook niet zo erg. En ik heb een tijdje 

terug gehad dat ik achtervolgd werd door een auto en ik moest allerlei straten 

ingaan. Hij bleef me achtervolgen. Ik ben een shoarmazaak ingegaan, stopte die 

auto daar voor de deur en toen werd de motor uitgezet. En toen dacht ik echt 

‘waar moet ik nu heen’. Toen dacht ik de straat hiervoor daar mag hij niet in, toen 

ben ik daar snel naartoe gerend maar ik hoorde de motor al gelijk weer aan gaan 

toen ik naar buiten stapte. Toen had ik die armband nog niet, maar dan denk je 

wel echt ‘wat moet ik doen’ en dan heb je niks bij je. (R3) 

 

Ook andere deelnemers geven aan dat zij zich vooral onveilig voelen als ze alleen in het 

donker op straat lopen. Het gaat in sommige gevallen om specifieke straten of pleinen waar 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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respondenten zich onveilig voelen, omdat er volgens hen regelmatig (jonge) mannen 

rondhangen. Een deelnemer geeft aan de Invi Bracelet o.a. aangeschaft te hebben omdat zij 

op haar werk soms te maken krijgt met situaties waarin zij zich onveilig voelt. De deelnemer 

werkt op een gesloten afdeling met patiënten die zich agressief kunnen gedragen. De 

respondent zou zich voor kunnen stellen dat ze op haar werk de armband activeert in een 

agressieve situatie. Over het algemeen worden situaties in het donker op straat het meest in 

verband gebracht met onveilige gevoelens.  

2.2 Substituut voor agressieve wapens 

In deze paragraaf wordt geanalyseerd of de Invi Bracelet als substituut voor agressieve 

wapens kan dienen. Het is belangrijk om op te merken dat geen van de respondenten de 

armband daadwerkelijk geactiveerd heeft gedurende de onderzoeksperiode. Bij beide 

metingen is in kaart gebracht of respondenten als voorzorgsmaatregel iets bij zich dragen dat 

gebruikt kan worden als zelfverdedigingswapen of -object (naast de armband). In figuur 2.5 is 

te zien dat het merendeel van de respondenten zelden of nooit iets bij zich draagt, dit geldt 

voor ongeveer 60 procent van de respondenten bij de nulmeting en 80 procent bij de nameting. 

Bij de nameting is ook een afname zichtbaar in het percentage respondenten dat vaak of altijd 

een zelfverdedigingswapen of –object bij zich draagt. Het percentage respondenten dat nooit 

iets bij zich draagt is ook toegenomen bij de nameting. Het lijkt erop dat de Invi Bracelet voor 

sommige respondenten een vervanging is voor andere zelfverdedigingswapens of -objecten.  

 

 

Figuur 2.5: Antwoorden op de vraag ‘Hebt u de afgelopen 4 weken als voorzorgsmaatregel iets bij u gedragen dat kan  
  worden gebruikt als zelfverdedigingswapen of -object?’ 
Bron: Risbo, eigen bewerking  

 

Ter verdieping is aan respondenten, die iets bij zich dragen, gevraagd om wat voor wapen of 

object het precies gaat. Deze antwoorden zijn voor de analyse ten eerste gecategoriseerd tot  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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‘illegale wapens’ en ‘legale objecten’.4 Bij illegale wapens gaat het in bijna alle gevallen om 

pepperspray, met als uitzondering een baton en schokapparaat. Bij legale objecten gaat het 

o.a. om sleutelbossen, deodorant en draagbare alarmen van licht of geluid. Ook zakmessen 

zijn als legaal gecategoriseerd, omdat deze bij wet toegestaan zijn terwijl vlindermessen, 

stiletto’s en valmessen wel verboden zijn. Als uit een open antwoord niet opgemaakt kon 

worden of het om een legaal of illegaal object ging, dan is het gecategoriseerd als ‘onbekend’. 

Zo kan uit het antwoord ‘mes’ vaak niet opgemaakt worden wat voor soort mes er bedoeld 

wordt en of dit een legaal of illegaal voorwerp betreft. Deze voorwerpen zijn als ‘onbekend’ 

benoemd. De resultaten in figuur 2.5 laten zien dat bij de nameting minder respondenten (5 

procent) een illegaal wapen bij zich dragen ten opzichte van de nulmeting (11 procent). Ook 

is zichtbaar dat meer respondenten bij de nameting aangeven helemaal geen wapen meer bij 

zich dragen (toename van 13 procent).  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2.5: Categorisering van objecten in legaal, illegaal, geen wapen en onbekend 
Bron: Risbo, eigen bewerking  

 

In tabel 2.2 wordt nog verder ingezoomd op zelfbeschermingsobjecten door de frequenties 

van de verschillende categorieën tegen elkaar af te zetten. Van de negen respondenten die 

bij de nulmeting een illegaal wapen bij zich droegen, dragen er vijf geen wapen meer en vier 

nog steeds een illegaal wapen bij de nameting. Dit lijkt erop te wijzen dat de Invi Bracelet voor 

sommige respondenten een substituut voor illegale wapens is. 

 

                                                      

4 Voor dit onderscheid is de Nederlandse wet omtrent verboden (vuur)wapens aangehouden. Zie voor meer 
informatie: https://www.justis.nl/producten/wwm/welke-soorten-wapens-zijn-verboden/ 

33%
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 Tabel 2.2: Kruistabel van zelfbeschermingswapens en -objecten  

   Nameting  

    Geen wapen Illegaal Legaal Onbekend Totaal 

Nulmeting 

Geen wapen 42 0 3 0 46 

Illegaal 5 4 0 0 9 

Legaal 8 0 19 1 28 

Onbekend 1 0 0 0 1 

 Totaal 56 4 22 1 83 

Bron: Risbo, eigen bewerking  

 

Naast het onderscheid tussen illegale wapens en legale objecten (zoals bepaald volgens de 

wet), is voor de analyse ook een onderscheid gemaakt tussen agressieve en niet-agressieve 

wapens. Met een agressief wapen wordt een object bedoeld waarmee fysiek letsel aangericht 

kan worden bij een ander. In deze categorie vallen messen, deodorant, sleutelbossen, 

paraplu’s, pepperspray, een baton en schokapparaat. Bij niet-agressieve wapens gaat het om 

objecten die gebruikt worden ter zelfverdediging maar die geen lichamelijk letsel aan een 

ander toebrengen zoals geluid- en lichtalarmen en smurfenspray. In tabel 2.3 is een kruistabel 

weergegeven met de resultaten van de nul- en nameting. Het wordt zichtbaar dat van de 31 

respondenten die bij de nulmeting een agressief wapen bij zich droegen, 12 respondenten 

(38,8 procent) geen wapen meer bij zich dragen en 19 respondenten (61,2 procent) nog 

steeds een wapen bij zich dragen bij de nameting. Tenslotte valt het op dat enkele 

respondenten die bij de nulmeting geen wapen bij zich dragen, bij de nameting een agressief 

of niet agressief wapen dragen.  

 

Tabel 2.3: Kruistabel van agressieve en niet-agressieve zelfbeschermingswapens en -objecten 

 
                                       Nameting  

  Geen wapen Agressief Niet agressief Totaal 

Nulmeting 

Geen wapen 42 2 1 45 

Agressief 12 19 0 31 

Niet agressief 2 2 3 7 

Totaal 56 23 4 83 

Bron: Risbo, eigen bewerking  

 

Tijdens de focusgroep hebben deelnemers zich positief uitgelaten over het feit dat de Invi 

Bracelet geen agressief wapen is. In onderstaand citaat maakt een respondent de vergelijking 

met pepperspray om tot de conclusie te komen dat zij meer vertrouwen heeft in de armband.  

 

Ik weet ook dat geweld, geweld opwekt. Het mooie juist van dit [de Invi Bracelet] 

vind ik, is dat iemand gewoon down gaat. En ik weet dat, dat met pepperspray 

niet altijd zo is. Ik heb meer vertrouwen in dit, omdat dit een hele andere 

lichamelijke werking heeft dan pepperspray. (R4) 

 

Ook andere respondenten voelen zich prettig bij het idee dat activering van de armband niet 

tot direct letsel kan leiden en (naar verwachting) uitsluitend voor walging en misselijkheid 
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zorgt. Daar komt als voordeel nog bij dat een mogelijke belager verrast wordt door de 

armband, aldus een respondent. 

 

Iemand die jou wat wilt doen, die weet niet dat je het [de Invi Bracelet] hebt. Ze 

verwachten ook niet dat je je dan makkelijk weren kan. (R5) 

 

Het ‘verrassingseffect’ en ‘vriendelijke karakter’ van de Invi Bracelet worden dus als zeer 

positief ervaren. Daarnaast vinden respondenten het ook prettig en handig dat de armband 

overal mee naartoe kan, ook zonder het dragen van een tas. Naast deze positieve geluiden 

hebben respondenten ook een aantal onzekerheden laten doorschemeren over de werking 

van de armband. Respondenten vragen zich bijvoorbeeld af hoe zij precies moeten handelen 

of wanneer ze de armband moeten activeren: 

 

Nu zit ik wel steeds te denken wat ga ik doen als ik ‘m ga gebruiken, hoe hard 

kan ik rennen. (R4) 

 

In de online vragenlijst is ook geïnventariseerd of respondenten vertrouwen hebben in het 

tijdig kunnen activeren van de Invi Bracelet bij noodsituaties. Een relatief groot deel van de 

respondenten (47 procent) weet niet of zij in staat zijn om de armband op tijd te activeren 

wanneer er sprake is van een situatie waarin zij bedreigd worden. Een bijna even groot deel 

van de respondenten (45 procent) is er van overtuigd op tijd de armband te kunnen activeren, 

terwijl een enkeling (8 procent) denkt niet op tijd te zijn.  

2.3 Conclusie 

In dit onderzoek zijn twee vragen beantwoord over het effect van de Invi Bracelet. Ten eerste 

is het effect van de armband op de veiligheidsbeleving van dragers onderzocht. De resultaten 

laten zien dat de armband een significante, positieve impact heeft op de veiligheidsbeleving 

van respondenten. Respondenten beoordelen hun veiligheidsgevoel gemiddeld met 0,8 

punten hoger bij de nameting (op een 10-puntsschaal). Waar de respondenten hun eigen 

veiligheidsbeleving bij de nulmeting nog met een 6,6 beoordeelden, is dit gestegen naar een 

7,4 bij de nameting. Uit de overige vragen blijkt dat het aantal respondenten dat zich weleens 

onveilig voelt sinds het dragen van de armband sterk is afgenomen. Vooral als respondenten 

alleen in het donker op straat lopen of met het openbaar vervoer reizen, voelen zij zich (veel) 

veiliger. Ook geven respondenten aan minder vaak om te lopen of rijden om bepaalde 

plaatsen, zoals steegjes, parken of parkeerplaatsen te vermijden. De uitkomsten uit de 

focusgroep bevestigen het beeld dat uit de vragenlijst naar voren komt: deelnemers voelen 
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zich veiliger en durven vaker op plekken te komen waar zij voorheen liever niet kwamen.  In 

andere woorden, het vermijdingsgedrag van respondenten neemt af. 

Ten tweede is onderzocht of de Invi Bracelet als substituut voor agressieve wapens kan 

dienen. Om een antwoord op deze vraag te krijgen is bij de nul- en nameting gevraagd of en 

zo ja welke, zelfverdedigingsvoorwerpen respondenten bij zich droegen. Vervolgens is hierbij 

onderscheidt gemaakt tussen legale/illegale en agressieve/niet agressieve voorwerpen. Van 

de negen respondenten die bij de nulmeting een illegaal wapen bij zich droegen, dragen er 

vijf geen wapen meer en vier nog steeds een illegaal wapen bij de nameting. Het lijkt erop dat 

de Invi Bracelet voor sommige respondenten een substituut voor illegale wapens is, maar niet 

voor iedereen. Ook is er een onderscheid gemaakt tussen agressieve en niet agressieve 

wapens.Van de 31 respondenten die een agressief wapen bij zich droeg, dragen 12 

respondenten (38,8 procent) bij de nameting geen wapen meer en 19 respondenten (61,2 

procent) nog steeds een wapen bij zich. De Invi Bracelet is voor een deel van de respondenten 

een substituut voor agressieve wapens. In de focusgroep is duidelijk geworden dat het 

vriendelijke karakter, verassingseffect en het gemak waarmee je de armband bij je kunt dragen 

in vergelijking met andere zelfbeschermingsobjecten als zeer positief ervaren wordt. Hierbij 

dient opgemerkt te worden dat het een deel van de deelnemers aan de focusgroep nog vragen 

en onzekerheden heeft over het gebruik van de armband. Men weet bijvoorbeeld niet ze of ze 

de armband op tijd kunnen activeren in een noodsituatie. Gelukkig is geen enkele deelnemer 

gedurende het onderzoek in een situatie terecht gekomen waarin hij of zij zich genoodzaakt 

voelde de armband te activeren. Het streven van de Invi Bracelet is echter het versterken van 

het veiligheidsgevoel waardoor iedereen, zonder belemmering vanwege de veiligheid, kan 

doen wat hij/zij wilt en zichzelf kan zijn.  
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Bijlagen 

Tabel b2.1: Antwoorden op de vraag ‘Hebt u zich de afgelopen 4 weken weleens onveilig gevoeld?’  

 
Ja Nee 

Geen 
antwoord Totaal 

  n % n % n % n % 

Nulmeting 61 73 22 27 0 0 83 100 

Nameting 31 37 51 61 1 1 83 100 

Bron: Risbo, eigen bewerking  

 

Tabel b2.2: Antwoorden op de vraag ‘Hoe vaak hebt u zich in de afgelopen 4 weken onveilig gevoeld?’  

 Zelden Soms Vaak nvt Totaal 

  n % n % n % n % n % 

Nulmeting 16 19,3 40 48,2 5 6 22 26,5 83 100 

Nameting 16 19,3 14 16,9 1 1,2 52 62,7 83 100 

Bron: Risbo, eigen bewerking  

 

Tabel b2.3: Antwoorden op de vraag ‘Hoe vaak hebt u zich de afgelopen 4 weken zorgen gemaakt over de mogelijkheid 
slachtoffer te worden van fysiek of seksueel geweld op straat?’  

 Nooit Zelden Soms Vaak Totaal 

  n % n % n % n % n % 

Nulmeting 10 12 29 34,9 38 45,8 6 7,2 83 100 

Nameting 29 34,9 34 41 19 22,9 1 1,2 83 100 

Bron: Risbo, eigen bewerking  

 

Tabel b2.4: Antwoorden op de vraag ‘Hoe veilig hebt u zich de afgelopen 4 weken gevoeld…’  

  
Heel erg 
onveilig 

2 3 4 
Heel erg 

veilig 
nvt Totaal 

  n % n % n % n % n % n % n % 

als u overdag alleen 
op straat was? 

Nulmeting 1 1,2 2 2,4 5 6,0 41 49,4 32 38,6 2 2,4 83 100 

Nameting 1 1,2 1 1,2 6 7,2 33 39,8 41 49,4 1 1,2 83 100 

als u in het donker 
alleen op straat liep? 

Nulmeting 14 16,9 31 37,3 24 28,9 12 14,5 1 1,2 1 1,2 83 100 

Nameting 5 6,0 17 20,5 28 33,7 18 21,7 6 7,2 9 10,8 83 100 

als u in het donker 
alleen op straat reed 
op een brommer, 
scooter of fiets? 

Nulmeting 7 8,4 12 14,5 27 32,5 19 22,9 2 2,4 16 19,3 83 100 

Nameting 3 3,6 10 12,0 18 21,7 23 27,7 8 9,6 21 25,3 83 100 

als u in het donker 
alleen met het 
openbaar vervoer 
moest reizen? 

Nulmeting 8 9,6 19 22,9 22 26,5 17 20,5 3 3,6 14 16,9 83 100 

Nameting 3 3,6 9 10,8 20 24,1 19 22,9 7 8,4 25 30,1 83 100 

tijdens het uitgaan? 
Nulmeting 1 1,2 11 13,3 19 22,9 25 30,1 4 4,8 23 27,7 83 100 

Nameting 0 0,0 7 8,4 14 16,9 24 28,9 9 10,8 29 34,9 83 100 

in uw eigen huis? 
Nulmeting 1 1,2 2 2,4 6 7,2 26 31,3 45 54,2 3 3,6 83 100 

Nameting 0 0,0 1 1,2 5 6,0 17 20,5 56 67,5 4 4,8 83 100 

Bron: Risbo, eigen bewerking  
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Tabel b2.5: Antwoorden op de vraag ‘Hoe vaak hebt u de afgelopen 4 weken uit angst voor fysiek of seksueel geweld…’  

    Nooit Zelden Soms Vaak Altijd nvt Totaal 

   n % n % n % n % n % n % n % 

niet alleen het huis 
verlaten? 

Nulmeting 58 69,9 10 12,0 8 9,6 3 3,6 0 0 4 4,8 83 100 

Nameting 60 72,3 10 12,0 4 4,8 0 0,0 1 1,2 8 9,6 83 100 

omgelopen of 
omgereden om 
bepaalde plaatsen te 
vermijden? 

Nulmeting 20 24,1 12 14,5 28 33,7 17 20,5 4 4,8 2 2,4 83 100 

Nameting 28 33,7 20 24,1 17 20,5 9 10,8 4 4,8 5 6,0 83 100 

de deur niet open 
gedaan als u alleen 
thuis was? 

Nulmeting 31 37,3 10 12,0 8 9,6 12 14,5 11 13,3 11 13,3 83 100 

Nameting 39 47,0 10 12,0 10 12,0 7 8,4 8 9,6 9 10,8 83 100 

Bron: Risbo, eigen bewerking  
 

Tabel b2.6: Antwoorden op de vraag ‘Hebt u de afgelopen 4 weken iets bij u gedragen dat kan worden gebruikt als 
zelfverdedigingswapens of -object?’ 

 Nooit Zelden Soms Vaak Altijd 
Geen 

antwoord 
Totaal 

  n % n % n % n % n % n % n % 

Nulmeting 42 50,6 16 19,3 8 9,6 7 8,4 9 10,8 1 1,2 83 100 

Nameting 53 63,9 12 14,5 10 12 3 3,6 4 4,8 1 1,2 83 100 

Bron: Risbo, eigen bewerking  

 

Tabel b2.7: Antwoorden op de vraag ‘Bent u weleens slachtoffer geweest van fysiek of seksueel geweld?’  

 Ja, een keer 
Ja, meerdere 

keren 
Nee 

Geen 
antwoord 

Totaal 

  n % n % n % n % n % 

Nulmeting 21 25,3 20 24,1 41 49,4 1 1,2 83 100 

Bron: Risbo, eigen bewerking  

 

Tabel b2.8: Antwoorden op de vraag ‘Bent u weleens bedreigd met fysiek of seksueel geweld?’  

 Ja, een keer 
Ja, meerdere 

keren 
Nee nvt Totaal 

  n % n % n % n % n % 

Nulmeting 11 13,3 1 1,2 30 36,1 41 49,4 83 100 

Bron: Risbo, eigen bewerking 

 

Tabel b2.9: Antwoorden op de vraag ‘Kende u de dader(s) bij het voorval of één van de voorvallen?’  

 Ja, een keer 
Ja, meerdere 

keren 
Nee nvt Totaal 

  n % n % n % n % n % 

Nulmeting 15 18,1 37 44,6 2 2,4 29 34,9 83 100 

Bron: Risbo, eigen bewerking 

 

Tabel b2.10: Antwoorden op de vraag ‘Had(den) de dader(s) seksuele bedoelingen bij het voorval of bij één van de 
voorvallen?’  

 Ja, een keer 
Ja, meerdere 

keren 
Nee nvt Totaal 

  n % n % n % n % n % 

Nulmeting 22 26,5 17 20,5 15 18,1 29 34,9 83 100 

Bron: Risbo, eigen bewerking 
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Tabel b2.11: Antwoorden op de vraag ‘Waar gebeurde het voorval? Als het om meerdere voorvallen gaat, kunt u 
meerdere antwoorden invullen.’  

 n % 

In eigen buurt 20 20,2 

Ergens anders in woonplaats 28 28,3 

Ergens anders in NL 11 11,1 

In het buiteland 9 9,1 

Ergens anders 2 2,0 

Nvt 29 29,3 

Totaal 99 100 

Bron: Risbo, eigen bewerking 

 

Tabel b2.12: Antwoorden op de vraag ‘Waar gebeurde het voorval precies? Als het om meerdere voorvallen gaat, kunt u 
meerdere antwoorden invullen.’  

 n % 

Thuis 8 10,7 

In een horecagelegenheid 9 12,0 

In het openbaar vervoer 9 12,0 

Op straat 38 50,7 

Op werk 2 2,7 

Op school 2 2,7 

In een winkel 1 1,3 

Ergens anders 6 8,0 

Totaal 75 100 

Bron: Risbo, eigen bewerking 

 

Tabel b2.13: Antwoorden op de vraag ‘Hoe vaak hebt u de Invi Bracelet in de afgelopen 4 weken gedragen?’  

 Zelden Soms Vaak Altijd Totaal 

  n % n % n % n % n % 

Nameting 15 18,1 31 37,3 20 24,1 17 20,5 83 100 

Bron: Risbo, eigen bewerking 
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