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Beste lezer,  
Jezelf kunnen zijn en je toch overal veilig voelen, 
dat is waar het voor ons om draait. Toch is seksu-
ele intimidatie deel van de dagelijkse realiteit van 
veel jongeren. Hier moet verandering in komen.

Het is pijnlijk dat sommige zaken, zoals seksuele intimi-
datie, bijna volledig genormaliseerd zijn. Veel mensen 
praten over iets doen, maar wij besloten om écht actie 
te ondernemen. Het Safer Cities project biedt ons als 
jongeren een platform om de problemen waar we mee 
geconfronteerd worden te bespreken en op die manier 
deel uit te maken van de oplossing. Maatschappelijke 
verandering gebeurt niet zomaar van de ene dag op de 
andere. Doordat het Safer Cities project inzet op zowel 
politieke als sociale verandering hebben wij er vertrou-
wen in dat onze actie een impact zal hebben voor onze 
generatie en de volgende.

Hoewel er geen magische oplossing bestaat om sek-
suele intimidatie een halt toe te roepen, geloven wij dat 
een eerste belangrijke stap is om erover te praten: met 
vrienden, familie, op school, … Er is dringend nood aan 
bewustwording over de schaal en impact van seksue-

le intimidatie op het leven van jongeren. Door het Safer 
Cities project zijn we zelf anders gaan nadenken over 
seksuele intimidatie en reageren we nu op een andere 
manier wanneer we het zien gebeuren.

Wij, als jongerenactivisten, kunnen dit probleem niet 
alleen oplossen. Het is voor ons erg belangrijk dat we 
kunnen samenwerken met Gentse beleidsactoren want 
het zijn zij die het beleid bepalen en onze oplossingen 
kunnen toepassen in de praktijk. We zijn dan ook oprecht 
blij dat we een luisterend oor hebben gevonden bij het 
Gents stadsbestuur en dat zij zich samen met ons zo 
hard willen inzetten om een einde te stellen aan deze 
problematiek. De aanbevelingen die wij jullie vandaag 
aanreiken zijn volgens ons cruciaal om van Gent een vei-
ligere en inclusievere stad te maken. Wij hopen dat het 
stadsbestuur hiermee aan de slag zal gaan en we op die 
manier van Gent een Safer City kunnen maken!   
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“Seksuele intimidatie is 
onaanvaardbaar en het is 
belangrijk dit ook aan te pakken. 
De samenwerking met Plan 
International laat ons toe een 
betere kijk te krijgen op de 
aanwezigheid van seksuele 
intimidatie in onze stad. Meten 
is weten.”
- Mathias De Clercq, 
Burgemeester Gent 

9 Juni 2021

@planbelgie
Plan International België

"Ik ben bevoegd voor gelijke kansen, maar 
onder andere ook voor participatie en 
openbaar groen. Ik ben dus razend 
benieuwd welke oplossingen onze 
jongeren gaan voorstellen. 
Anything goes: van campagnes, over 
leerpakketten en mensen stimuleren om 
incidenten te melden bij de politie of 
elders, tot de inrichting van parken.”
- Astrid De Bruycker, Schepen Gent

Safer 
Cities 
Gent
Jongeren gaan de strijd aan 
tegen seksuele intimidatie in 
hun stad!  
Gendergerelateerd geweld is een maat-
schappelijk en universeel probleem. Dat 
blijkt uit een eerder onderzoek dat Plan 
International uitvoerde in 5 grootsteden: 
Delhi, Kampala, Lima, Madrid en Sydney 
(Unsafe in The City rapport, 2019).

Think globally, act locally. Ook in België 
is de strijd tegen seksuele intimidatie 
nog lang niet gestreden. Daarom on-
dersteunen Plan International België en 
Stad Gent lokale jongeren activisten in 
hun streven naar een  veiligere, nog in-
clusievere stad. 

Antwerpen

Brussel

gent

Charleroi

Sinds 2021 werkt Plan 
International België samen 
met jongeren, lokale 
partners en het stadsbestuur 
in Gent in de strijd tegen 
seksuele intimidatie. Gent 
is de vierde Belgische 
stad, na Antwerpen, 
Brussel en Charleroi, in het 
internationaal Safer Cities 
programma.
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Op basis van kwantitatief en kwalitatief onder-
zoek, maakten we een ANALYSE van de situatie 
in Gent. Jongeren pinden hun ervaring met 
seksuele intimidatie op het digitaal platform. 
Tijdens focusgroepen brachten jongeren hun 
positieve plekken in de stad in kaart en experten 
deelden hun kennis en visie over het probleem.

15 Gentse jongeren tussen 
14 en 24 jaar volgden een 
PARTICIPATIEF TRAJECT. 
Zij werden opgeleid tot ware 
Champions of Change in 
de strijd tegen seksuele 
intimidatie.

De jongeren in Gent voerden 
een SENSIBILISERENDE 
campagne bij leeftijdsgenoten 
en het grote publiek, met het 
oog op het doorbreken van 
taboes rond seksuele intimidatie.

De jongerenactivisten kregen 
BELEIDSBEÏNVLOEDING 

vaardigheden aangeleerd en 
gingen vervolgens in dialoog met 

hun beleidsactoren. Aan het 
einde van hun traject presenteren 

zij de aanbevelingen voor een 
veilige en inclusieve stad.

JONGEREN

Een 360° aanpak 
Jongeren worden ondersteund in de strijd tegen seksuele 
intimidatie in hun stad. Ze delen hun ervaringen, identi
ficeren het probleem en formuleren oplossingen! Met vier 
soorten activiteiten, voor en door jongeren, biedt Plan 
 International België een 360° aanpak die werkt.
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Een eerste stand van zaken

Seksuele intimidatie, een taboe!
Jongeren praten heel weinig over wat hen 
overkomt. Minder dan 1 op de 2 jongeren durft 
het aan vrienden te vertellen en slechts 1 op de 5 
jongeren aan hun familie. Wat betreft 
professionele hulp zĳn de cĳfers nog 
schokkender: slechts 7% van de jongeren heeft 
een psycholoog ingeschakeld en 6% heeft de 
stap gezet naar de politie.

Seksuele intimidatie gaat iedereen aan!
Ongeacht gender of leeftĳd, iedereen kan het slacht-
offer worden van seksuele intimidatie. Uit het onder-
zoek in 2019 blĳkt dat 91% van de meisjes en 28% 
van de jongens het al hebben ervaren. Deze cĳfers 
onthullen een reëel maatschappelĳk probleem, en 
hoe belangrĳk het is om jongeren te ondersteunen in 
de strĳd tegen seksuele intimidatie.

Nafluiten 
82%

Langdurig 
aanstaren 

79%

Ongewenste 
aanrakingen

36%

Opmerkingen 
over het 
uiterlijk
62%

Overdreven 
flirterig 

benaderen
59%

Bij hun vrienden 
48%

Bij hun familie
27%

Bij de politie 
6%Bij een psycholoog 

7%

Wat zijn de meest 
voorkomende vormen van 
intimidatie?
Seksuele intimidatie kan verschillende 
vormen aannemen, namelĳk non-ver-
bale en verbale intimidatie zoals 
nafluiten en seksistische opmerkingen 
roepen: meer dan 4 op de 5 meisjes 
maakten dit al mee. Daarnaast 
ervaarden meer dan 1 op 3 meisjes al 
ongewenste aanrakingen.

 91%

 28%

stad
in kaart
brengen

De stad als ideale partner 

Seksuele intimidatie bestrijden staat hoog op de agenda van Stad Gent. Het verrast 
dan ook niet dat zij als eersten contact legden om deel uit te maken van ons Safer 
Cities programma. Rechtstreeks samenwerken met, en op vraag van, een stadsbe-
stuur is een unieke kans die we met Plan International België niet konden laten lig-
gen. Er is namelijk geen betere manier om steden veiliger en inclusiever te maken.

Waarom Safer Cities?
Volgens schepen Astrid De Bruycker moet Gent een ‘safe space’ worden waar nie-
mand nog met onaanvaardbare gedrag geconfronteerd wordt. Safer Cities biedt de 
burgemeester en schepenen een duidelijk traject om dichter te komen tot die wens. 
We bieden hen een duidelijk kader en houden het stadsbestuur op de hoogte van 
kwalitatieve en kwantitatieve analyses. Deze analyses zijn nodig om tot oplossingen 
te komen en worden gemaakt met de input van één specifieke bron: de jongeren 
in Gent.

Jongeren als spilfiguren
Jongeren staan centraal in het Safer Cities 
project. Via het digitaal platform geven zij in-
put om seksuele intimidatie scherp te stellen 
en de problematiek beter in kaart te bren-
gen. Aanvullend volgen een aantal jongeren 
een intensief en participatief traject waar zij 
als volwaardige ambassadeurs beleidsaan-
bevelingen formuleren op basis van hun 
eigen ervaringen. Beide aspecten dragen 
bij tot het bespreekbaar maken van dit pro-
bleem, het accurater kunnen optreden voor 
de beleidsactoren én het herkennen van jon-
geren als experts in hun stad!

We hebben beslist dat we hier écht iets 
aan willen doen en hebben een partner 
gekozen, Plan International België, om 
de koe bij de horens te vatten. We gáán 
ervoor, want seksuele intimidatie, racisme, 
discriminatie: dat moet stoppen, liever 
vroeg dan laat.” 

Astrid De Bruycker, 
Schepen Gent
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Tijdstippen
van de dag

11%

Plaatsen
56%
De straat

12%
De weg naar school

2%
Vroege
ochtend

5%
ochtend

20%
Late

avond
Elk

moment

32%
middag

30%
avond

11%
Openbaar vervoer

9%
Bar/restaurant
concertgebouwen

digitaal
platform

In 53% van de gevallen ging de inti-
midatie expliciet gepaard met discri-
minerende motieven. Dit gebeurde 
hoofdzakelijk op basis van gender of 
geslacht. Er werden ook 30 gevallen 
gemeld waarbij de seksuele intimida-
tie plaatsvond op basis van het beho-
ren tot de LGBTQIA+ -gemeenschap. 
Dit zowel bij mannen, vrouwen als non-
-binaire personen. 

“Ik ben lesbisch en wanneer ik 
een ander meisje kus, wordt dit 
telkens opnieuw gezien als een 
uitnodiging voor dronken mannen 
die graag een trio willen. Ik werd 
hierdoor al meerdere keren 
achtervolgd en nageroepen.” 

Gebruiker van het platform, 20 jaar, Gent

Hoewel bijna de helft van de jongeren 
de rol van politie, camera’s of bevei-
liging in de strijd tegen seksuele inti-
midatie belangrijk vindt, zetten in de 
praktijk weinig jongeren de stap om 
een klacht in te dienen. Volgens ons 
platform en de eerdere enquête zou 
slechts 9% naar de politie stappen. 
Als gevolg hiervan werd het beleid 
rond seksuele intimidatie tot hiertoe 
uitgebouwd op basis van een fractie 
van de reële feiten.

Hun stad,  
hun domein! 
Het digitaal platform luistert naar 
de ervaringen van jongeren in Gent 
Jongeren zijn experten van hun stad. Het 
online platform Safer Cities stelt jongeren in 
staat om openbare plaatsen te identificeren 
en te delen waar ze seksueel geïntimideerd 
werden, of zich juist gelukkig en veilig  voelen. 
Het voornaamste doel van dit platform is om 
de stemmen en ervaringen van Gentenaren 
te verzamelen, omdat er momenteel dui-
delijk een gebrek aan data is over seksue-
le intimi datie. Tussen februari en augustus 
2021 verzamelden we 1.035 getuigenissen 
van Gentse jongeren via het platform.

“Het gaat naar mijn ervaring echt niet om 
de soort plaats want het gebeurt overal.” 

 Gebruiker van het platform, 20 jaar, Gent

We vinden veel soortgelijke getuigenissen op het 
platform, seksuele intimidatie vindt overal plaats 
en het is duidelijk: te veel jongeren ervaren sek-
suele intimidatie in hun stad. Hoewel geen enke-
le plaats is vrijgesteld van het probleem, zijn er 
bepaalde activiteitsgebonden plekken die on-
derscheiden kunnen worden, namelijk op straat 
(meer dan 56% van de meldingen), in een bar/
restaurant/concertgebouw (9%) en op het open-
baar vervoer (11%). Even alarmerend: meer dan 
12% meldingen gebeurde op weg naar school.

Seksuele intimidatie is niet consequent gebon-
den aan een specifiek tijdstip van de dag: Het 
gebeurt dus zowel in de avond (30% van de 
meldingen) en de nacht (19%) als in de middag 
(32%). Het middagcijfer ligt opvallend hoog in 
Gent, in vergelijking met andere Belgische ste-
den. 

“Ik ben al verschillende keren ongewenst 
aangeraakt in verschillende cafés. Jammer 
genoeg is het iets dat zo vaak voorkomt 
dat vele mensen geen verdere stappen 
ondernemen, omdat we het al gewend 
zijn.”

Gebruiker van het platform, 21 jaar, Gent

Bezoek ons platform op 
www.planinternational.be/safercities
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De impact 
van seksuele  
intimidatie op 

jongeren
Uit de verschillende gegevens die we verzamelden bleek dat 
er een sterke internalisering is van het probleem.

4 op 10 mensen die een getuigenis plaatsten op het platform, gaf 
aan dat seksuele intimidatie een fundamentele invloed had op hun 
bewegingsvrijheid. Ze vermijden bepaalde plekken of komen er nooit 
meer alleen. Velen zullen dan ook copingmechanismen hanteren om 
zo een veiliger gevoel te creëren. Tegelijk zegt meer dan 32% van de 
jongeren dat het zo vaak gebeurt dat ze het bijna niet meer merken. 
Ze ervaren een gevoel van fatalisme en beschouwen het als normaal 
wanneer ze zich doorheen de stad bewegen. 

De realiteit van seksuele intimidatie beïnvloedt het dagelijks leven van 
jongeren want ze kiezen er bewust voor om zich op een andere ma-
nier te kleden wanneer ze uitgaan, een andere wandelroute te nemen 
en hun interactie met de omgeving aan te passen. In meer dan 12% 
gevallen gebeurde de seksuele intimidatie op weg van of naar school. 
Hierbij gaat het vaak over een route gaan die niet vermeden kan wor-
den. 

Slachtoffer zijn van seksuele intimidatie, zowel verbaal 
als fysiek, kan een enorme impact hebben.  Indien je nood 
hebt aan hulp, aarzel dan niet om die te vragen.  
Ga in gesprek met vrienden of familie of contacteer één 
van de hulpORGANISATIES op pagina 25.

“Als ik na 20u ga wandelen heb ik altijd mijn sleutels 
tussen m’n vingers geklemd. En ik steek direct de 
straat over als er een man achter me aan het wandelen 
is. Dan doe ik alsof ik naar iets kijk en laat ik die man 
voorbijgaan. Het is moeilijk om alleen en ontspannen te 
wandelen in de stad.“

Gebruiker van het platform,  
18 jaar, Gent

“Een vriendin die 
het zag zei ‘je wordt 
dat wel gewoon.”

Gebruiker van het platform, 
21 jaar, Gent

“Ik voel mij al zeker 
niet meer op mijn 
gemak als ik alleen 
door het park zou 
moeten wandelen 
en ik heb altijd mijn 
sleutels en een 
flesje deo als pep-
perspray bij voor 
de zekerheid.”

Gebruiker van het 
platform, 13 jaar, Gent
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Omstanders:  
een sleutelrol in de strijd 
tegen seksuele intimidatie

Slachtoffers krijgen zelden hulp 
Slachtoffers van seksuele intimidatie getuigen dat ze 
weinig hulp krijgen van omstanders. 86% werd niet ge-
holpen door omstanders.

“Het ergste vind ik dat er mensen het zien 
gebeuren, en zij zeiden niets!” 

Gebruiker van het platform, 26 jaar, Gent

“Ofwel vonden de mannen die in de buurt 
aanwezig waren het ‘normaal’ of hadden ze totaal 
geen zin om tussen te komen, want ze hebben dit 
wel duidelijk gezien en gehoord.” 

Gebruiker van het platform, 18 jaar, Gent

“Iedereen keek mij aan maar niemand deed 
iets. Ik voelde mij niet onveilig omdat er zo veel 
mensen rond mij waren, maar wel in de steek 
gelaten omdat niemand iets zei of deed.” 

Gebruiker van het platform, 23 jaar, Gent

Waarom reageren omstanders niet? 
In een onderzoek van Plan International België uit 2019 
geeft 46% van de jongeren aan dat ze niet tussenbeide 
komen omdat ze niet weten hoe best reageren. Dat is 
jammer! Want omstanders kunnen mee het verschil ma-
ken en seksuele intimidatie een halt toeroepen. 

“Ik was aan het wachten op een vriendin om naar 
school te gaan en er kwam een man een aantal 
rare vragen stellen. Er kwam een meisje naar 
mij en deed alsof ze me kende waardoor de man 
wegging.” 

Gebruiker van het platform,  17 jaar, Gent

Niet enkel leeft er een onwetendheid bij jongeren, 
ook angst speelt een rol. 35% van omstanders geeft toe 
dat ze bang zijn om zelf het slachtoffer te worden van 
de dader. 

Omstanders sensibiliseren om in te 
grijpen 
In 2021 startte Stad Gent met omstander-trainingen voor 
medewerkers van het sociaal middenveld, jeugd- en 
sportverenigingen, horeca-uitbaters, straathoekwerkers, 
eigen stadspersoneel, … . Vanaf 2022 werd het aanbod 
opengesteld voor elke geïnteresseerde Gentse burger. 
Dit is een training waarbij strategieën aagereikt worden 
om in verschillende contexten op verschillende vormen 
van overschrijdend gedrag, zoals seksuele intimidatie, 
racisme en haatspraak, te reageren. Op deze manier 
kunnen alle Gentenaren leren om een actieve omstander 
te worden.

Jongeren op  
de barricades
Het Safer Cities project moedigt jongeren 
aan om de verandering te creeëren die ze 
willen zien in hun stad. Ze worden opgeleid 
tot ware Champions of Change, ambassadeurs voor andere jon-
geren in Gent, in de strijd tegen seksuele intimidatie. Vooraleer ze 
sensibiliserende en beleidsbeïnvloedende acties kunnen uitvoe-
ren, doorbreken ze onderling eerst bestaande taboes.

Champions of Change voor gendergelijkheid
Een groep geëngageerde jongeren nam deel aan een vijfdaags zomer-
kamp waar ze elke dag werden ondergedompeld in een nieuw thema dat 
gelinkt is aan seksuele intimidatie. Van gendernormen en -stereotiepen 
ontkrachten tot het beter begrijpen van begrippen zoals inclusie en bond-
genootschap: de jongeren creeërden een veilige omgeving om samen 
kritisch na te denken over de samenleving, hun stad en hoe zij kunnen 
bijdragen aan een meer gendergelijke wereld waar seksuele intimidatie 
niet meer bestaat.

Hoe meer jongeren, hoe meer impact
Om de ervaringen, ideeën en oplossingen van de jongeren tijdens het zo-
merkamp te verrijken, organiseerden we een verkort Champions of Change 
traject op een Gentse school. Negen leerlingen uit klas 6 SV van het PIHS 
gingen in gesprek over dezelfde thema’s om op hun beurt maatschappe-
lijke normen rond seksuele intimidate in vraag te stellen en bedachten hun 
ideeën om tot een oplossing te komen.

“Er wordt heel vaak gesproken over en voor jongeren zonder 
naar de jongeren zelf te luisteren.” 

Jongere tijdens het Champions of Change schooltraject

zomerkamp

focusgroep

De 4 A’s om te 
reageren als 
omstander! 

1.  
AANSPREKEN  
OP GEDRAG: 
Geef duidelijk 
aan dat je het 
gedrag van de 
dader afkeurt. 

2.  
AFLEIDEN: 
Onderbreek 
de conversatie 
tussen het 
slachtoffer en 
de dader. 

3.  
ANDEREN 
BETREKKEN: 
Reageer niet 
alleen.  
doe beroep op 
de hulp van 
anderen. Samen 
staan we sterker! 

4.  
AFWACHTEN:  
Wees aanwezig, 
begeleid en 
ondersteun het 
slachtoffer. 
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Oor voor 
sociale 
verandering
Seksuele intimidatie kan je niet aan-
pakken zonder Gentenaren te betrek-
ken. Met een creatieve, sensibiliseren-
de video op sociale media en een actie 
op straat, zorgen de jongerenactivisten 
ervoor dat heel Gent hoort waarom ze 
dit probleem uit hun stad willen verban-
nen. 

“Ik vind je mooi”
Rond deze simpele zin draaide de campagne 
van de Champions of Change in Gent. Samen 
met Lieve Blancquaert bedachten de jongeren 
deze boodschap tijdens een workshop waar het 
belang van storytelling om sociale en politie-
ke verandering teweeg te brengen, besproken 
werd.

De jongerenactivisten geven met hun ‘ik vind je 
mooi’ campagne een gevat antwoord op ‘het is 
toch maar een complimentje’. Seksuele intimida-
tie is nooit een compliment en moeten we nooit 
aanvaarden.  Omgekeerd wil dit uiteraard niet 
zeggen dat elk compliment onder de noemer 
van seksuele intimidatie valt. Toestemming en 
context zijn (onder meer) cruciale factoren. 

 Luister je mee? 
Deze creatieve jongerengroep bedacht een 
uniek concept voor hun campagne video. In 
plaats van beeld kozen de jongeren voor het 
vocale als medium voor storytelling. De jonge-
ren spraken zelf de video in. Zij deden dit in 
samenwerking met de communicatiedienst van 
stad Gent die hen technisch 
en creatief ondersteunden 
om dit uniek concept tot een 
goed einde te brengen. Be-
nieuwd naar het resultaat? 
Scan de QR-code en luister 
mee… 

Actie op de straat
Samen met de Gentse Plan-vrijwilligers, trokken 
de jongerenactivisten op 22 januari de straat op 
om actie te voeren. Het doel? De Gentenaren 
bekend maken met de slogan ‘ik vind je mooi’ 
via een postkaartje als teaser voor de launch 
van hun campagne video. Onder begeleiding 
van een graffitiartiest van de organisatie Wal-
lin brachten de jongeren en de vrijwilligers een 
ontwerp van Helen B en Bart Behiels aan in het 
graffitistraatje in het centrum van Gent.

“Iedereen keek mij aan maar 
niemand deed iets. Ik voelde mij niet 
onveilig omdat er zo veel mensen 
rond mij waren, maar wel in de steek 
gelaten omdat niemand iets zei of 
deed.”  

Gebruiker van het platform, 23 jaar, Gent

actie in 
de straten 
van Gent

digitale
campagne
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Keer op keer  
maken jongeren 
het verschil
Hoewel het Safer Cities project vooral beleidsver-
anderingen beoogt, zijn het weer de jongerenac-
tivisten die het voortouw nemen. Wij zorgen voor 
een veilige omgeving die hen faciliteert om aan 
beleidsbeïnvloeding te doen, maar het zijn de jon-
geren die keer op keer, op verschillende manie-
ren, in gesprek gaan met hun beleidsactoren. 

Belangenbehartiging door jongeren,  
en hoe!
Jongeren liggen wakker van huidige uitdagingen in onze 
samenleving. Het is niet voor niets dat de Champions of 
Change zo’n geëngageerde groep vormen om seksuele 
intimidatie in Gent aan te kaarten. Ze reflecteerden niet 
enkel kritisch over het probleem, maar stelden ook een 
actieplan op geaddresseerd aan hun lokaal bestuur.

In het traject kregen de jongerenactivisten de nodige 
kennis en vaardigheden aangeleerd om aan belangen-
behartiging te doen. Via een rollenspel gingen ze in ge-
sprek met ‘hun burgemeester’ en overtuigden hem van 
hun ideeën voor oplossingsgerichte acties. Deze oefe-
ning presenteerde niet enkel de manier waarop beleids-
actoren luisteren en ingaan op aanbevelingen: het gaf 
de jongeren ook inzichten over hun eigen kunnen, de 
obstakels die zij ervaren tijdens een gesprek met een be-
leidsactor en hoe ze hun actieplan dan het best kunnen 
voorstellen zonder hun eigenheid te verliezen.

Een gesprek in de gemeenteraadszaal 
van Stad Gent
De jongerenactivisten ontmoetten hun beleidsactoren al 
een keer tijdens het zomerkamp, maar op 20 november 
organiseerden ze een uitwisseling met burgemeester 
Mathias De Clercq en Schepen voor Gelijke Kansen As-
trid De Bruycker waar ze voor de eerste keer de Safer 
Cities aanbevelingen voorlegden met een specifieke 
aandacht op de oplossingen in hun actieplan. Dit ge-
beurde achter gesloten deuren in de gemeenteraads-
zaal van Stad Gent. De jongeren apprecieerden dit mo-
ment enorm omdat ze samen met de beleidsactoren een 
zeer open en transparant dialoog konden houden waar 
er naar hen werd geluisterd.

“Dankzij het Safer Cities project leren 
beleidsactoren ook het jongerenperspectief 
kennen. Dat is belangrijk want uiteindelijk zijn het 
de beleidsactoren die er mee voor gaan zorgen 
dat wij en de volgende generaties in een veilige 
samenleving kunnen leven.”

Helmut, Champion of Change, 21 jaar, Gent

Jongeren in het Vlaams Parlement
Ter gelegenheid van Kinderrechtendag op 19 november 
2021 gingen enkele jongeren ook naar het Vlaams Parle-
ment. Tijdens de commissie voor Welzijn, de commissie 
voor Gelijke Kansen en de commissie voor Onderwijs 
gingen ze in gesprek met Vlaamse volksvertegenwoordi-
gers en stelden ze vragen rond het thema en deelden ze 
hun ideeën en bezorgdheden. Een unieke kans voor de 
jongeren want op die manier werden hun stemmen ook 
op regionaal niveau gehoord.

ontmoeting
met beleids

actoren
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Met dank aan de input van meer dan 1.000 jonge-
ren, experten, het lokale bestuur en partnerorga-
nisaties, komen we tot concrete beleidsaanbeve-
lingen waarmee Stad Gent aan de slag kan. De 
aanbevelingen zijn opgedeeld in 4 categorieën. 
Voor een effectieve aanpak van het fenomeen is 
het nodig om op elk van deze categorieën in te 
zetten. 

Preventie
• Zet in op vormingen en trainingen voor verschillende 

doelgroepen:

Algemene omstandertraining, en zeker voor poten-
tiële contactpersonen in de omgeving van de sek-
suele intimidatie  (bv. horecapersoneel, personeel 
openbaar vervoer, infocoaches …).

Gendertrajecten op school en tijdens vrijetijdsactivi-
teiten: omstanderinterventie, weerbaarheid en posi-
tieve seksualiteitsbeleving.

• Sensibiliseer de Gentenaren via gerichte 
campagnes op openbaar vervoer, in de horeca 
en in uitgaansleven (inclusief over de rol van 
alcoholgebruik bij seksuele intimidatie). Zorg dat ook 
maatschappelijk kwetsbare groepen bereikt worden.

• Zorg ervoor dat jongeren zich veilig kunnen 
verplaatsen door de stad door de openbaar vervoer 
partners, inclusief de taxisector, te betrekken bij 
de aanpak van seksuele intimidatie. Een nachtplan 
voor laagdrempelig en veilig openbaar vervoer is 
aanbevolen. 

• Zet in op laagdrempelige dataverzameling om de 
impact van geplande maatregelen te monitoren. 

•  Erken het belang van stadsontwikkeling in de strijd 
tegen seksuele intimidatie: 

Zet in op een community-gevoel, waardoor de be-
trokkenheid van de omgeving verhoogt.

Hanteer de onderzoeksresultaten van het digitaal 
platform Safer Cities rond infrastructuur voor gerich-
te aanpassingen op maat van elke wijk.

Protectie 
• Zorg voor een (jongerenvriendelijk) overzicht 

van meldpunten/ hulporganisaties. Zorg dat ook 
maatschappelijk kwetsbare groepen bereikt worden. 

• Ondersteun scholen bij de aanpak van seksuele 
intimidatie door de actieve verspreiding te 
ondersteunen van onderwijstools zoals o.a. het 
Vlaggensysteem van Sensoa.

Onze aanbevelingen 
voor veilige en 
inclusieve steden

4 P’s
in de strijd 

tegen 
seksuele 
intimidatie

Preventie
Informeer en 
sensibiliseer 
jongeren en de 
samenleving

Protectie
Bescherm, luister 
en begeleid de 
slachtoffers

Prosecutie
Leid politiepersoneel 
op over de 
problematiek

Participatie
Luister naar de 
expertise van jongeren 
en het maatschappelijk 
middenveld

safe

aanbevelingen
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• Geef niet-politionele aanspreekpunten zoals  
infocoaches een duidelijk wettelijk mandaat 
zodat zij optimaal kunnen optreden als mobiele 
aanspreekpunten in het uitgaansleven.  
Voorzie een vaste nachtelijke ‘hub’ waar jongeren 
om raad/hulp kunnen vragen in de uitgaansbuurten.

• Voorzie de mogelijkheid om niet-fysieke vormen van 
seksueel grensoverschrijdend gedrag online te 
melden met eventuele doorverwijzing naar politie of 
hulpverleningsorganisatie.

Prosecutie (vervolging) 
•  Verhoog de meldingsbereidheid door… 

 Bredere bekendmaking discriminatieloket.

Mensen te overtuigen van het herstelgericht en be-
stuurlijk nut van een aangifte.

• Zet in op de relatie tussen jongeren, politie en politici 
via de organisatie van informele contactmomenten. 
 Voorzie opleidingen voor politieagenten over de 
toepassing van de seksismewet in hun dagelijks 
werk.

• Maak het probleem een prioriteit bij politie en 
gemeenschapswacht en zorg voor een afstemming 
van de prioriteitsbepaling met het parket.

• Onderzoek het juridisch kader naar de haalbaarheid 
van het inzetten van politie in burger, in 
samenwerking met andere Belgische steden. Stad 
Gent, vanuit haar ervaring met praktijktesten in 
andere domeinen, kan hierin het voortouw nemen. 

• Neem de verschillende vormen van seksuele 
intimidatie op in de Gentse Buurtmonitor.

Participatie 
• Zorg voor een efficiënte en wendbare aanpak van 

de nieuwe Gentse Taskforce Seksuele Intimidatie 
door: 

Een duidelijk mandaat te voorzien voor de taskforce 
en haar werkgroepen.

Een representatieve groep jongeren te betrekken bij 
de werking van deze groepen.

Een representatieve vertegenwoordiging van ste-
delijke diensten en middenveldorganisaties op te 
nemen in de taskforce. 

Een kader te voorzien waarbinnen de taskforce kort 
op de bal kan spelen met het oog op evoluties in de 
strijd tegen seksuele intimidatie.

• Voorzie een laagdrempelig (uitwisselings)platform 
tussen jongeren en beleidsactoren, met aandacht 
voor jongeren uit maatschappelijk kwetsbare 
situaties. Blijf jongeren vragen naar hun input. 

• Overleg structureel met collega’s uit andere steden 
om te leren van elkaars goede praktijken.

Dankbetuiging
Wij danken iedereen die aan het onderzoek heeft mee-
gewerkt, zowel tijdens de interviews, de focusgroepen 
als door een ervaring te delen op het digitaal platform. 
Wij danken ook onze partners, waaronder de jongeren-
activisten die betrokken waren bij de opzet, uitvoering en 
analyse van deze studie. Zonder hen was dit werk niet 
mogelijk geweest. 

Champions of Change in Gent: Amal, Ayame, Helmut, Kato en 
Larissa

Jongeren in de focusgroepen: Emmelyn, Emy, Kiara, 
Kami, Liana, Maxime, Norah, Rune en Sara (Klas 6 SV via 
Karen Keymeulen, leerkracht aan Richtpunt Campus Gent 
Godshuizenlaan) & Dorina (via Verkeerd Geparkeerd)

Onze lokale partners in Gent: Monica Raspatelli (Jong vzw), 
Esther Schelfhout (Minus One), Ine Wynants (Minus One) en 
Jannes Vanmelle  (Overkop Gent) 

Contactpersonen bij Stad Gent, Dienst Lokaal Sociaal Beleid 
en Preventie voor Veiligheid: Sabien Blondeel,

Alexander Delplace en Inma Roldan Lopez

Onze vrijwilligers in Gent: Bart, Els, Evelien, Evelyne, 
Marielaure, Marlies, Robin en Sonal

Lore Van der Borgt, stagiaire Safer Cities

Prof. dr. Wim Hardyns en Prof. dr. Koen Ponnet van de 
Universiteit van Gent

Lieve Blancquaert voor de inspirerende gesprekken met de 
jongerenactivisten.

De familie en vriendenkring van Sofie Picavet die hun stemmen 
leenden voor de ‘ik vind je mooi’ campagne.

Maarten Boes, medewerker bij Stad Gent, Dienst 
Communicatie, voor de begeleiding tijdens de opnames van 
en de afwerking van de ‘ik vind je mooi’ campagne.

De stad Gent

De experten en jongeren die in de loop van het onderzoek zijn 
geïnterviewd.

Nood aan hulp?
Dit rapport bespreekt een thema dat voor 
sommigen lezers zwaar kan zijn. Heb je nood 
aan een gesprek, dan kan je steeds terecht bij: 

• Een vertrouwenspersoon uit je omgeving

• De jongerentelefoon Awel via www.awel.be of 
bel naar 102 (anoniem) 

• Het Gentse Huis voor jongeren Overkop. Je 
kan langsgaan (Drabstraat 18, Gent) of hen 
bereiken via Facebook of Instagram. 

• De chatbox Nu praat ik erover via  
www.nupraatikerover.be

Heb je nood aan professionele hulp, dan kan 
je steeds terecht bij:

• De hulplijn 1712 via www.1712.be of  
bel naar 1712 

• Het Zorgcentrum Seksueel Geweld via  
www.seksueelgeweld.be, of bel naar 09/332 
80 80 (Gent) 

• Centrum Algemeen Welzijn (CAW) via  
www.caw.be 

• Een psycholoog of seksuoloog in je buurt via 
www.geestelijkgezond.be

Wil je aangifte doen, dan kan je steeds terecht 
bij:

• De politie via 101 of bij je plaatselijk 
politiekantoor

• De Gentse politie heeft een apart onthaal 
op afspraak (Antonius Triestlaan 12) 
voor aangiftes van haatmisdrijven bij een 
speciaal opgeleide politiemedewerker. Een 
afspraak maken doe je online via de knop 
#nohatecrime op de website van  
Politie Gent.
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Over Plan International België:
Plan International België is een onafhankelijke Belgische ngo die over de hele wereld kinderrechten en gelijkheid voor meis-
jes verdedigt. We zijn lid van Plan International. Sinds 1983 helpen we kinderen en jongeren om zelfstandiger in het leven te 
staan. We geven hen de mogelijkheid hun toekomst te veranderen. We zorgen ervoor dat meisjes van bij de geboorte de-
zelfde kansen krijgen als jongens: naar school gaan of een beroepsopleiding volgen, een degelijke job, inspraak hebben en 
verandering brengen in hun maatschappij, zelf beslissen over hun leven en hun lichaam en zich vrij van geweld ontplooien.

Strijd mee tegen seksuele intimidatie!  
Meer informatie vind je op 

https://www.planinternational.be/nl/gentse-jongeren-lanceren-
campagne-tegen-seksuele-intimidatie

 www.planinternational.be

 @planfans

 @planbelgium

 @planbelgie

 @Plan International Belgium


