
Safer 
Cities
Voor veilige en inclusieve 
steden in Antwerpen,  
Brussel en Charleroi

Gefinancierd door In samenwerking met



Beste lezer,  
Seksuele intimidatie moet worden aangepakt. We 
zien bijna elke dag wel iets over de problematiek. 
Het is alomtegenwoordig.

We willen betrokken zijn in kwesties die ons aanbelan-
gen. Wij willen deel uitmaken van de oplossing. Als de 
nieuwe generatie volwassenen moeten wij strijden voor 
structurele verandering, niet enkel voor ons maar ook 
voor de kinderen en jongeren die na ons komen. We kun-
nen niet langer op ons laten wachten. We willen nu actie 
voeren om de problematiek van seksuele intimidatie 
zichtbaar te maken en aan te pakken. Onze steden 
moeten veiliger worden voor iedereen.

Tijdens het project merkte ieder van ons hoe taboe 
het thema is. Er is dringend nood aan bewustwording, 
openheid en zichtbaarheid. De mentaliteit van onze sa-
menleving moet positief veranderen. Als jongerengroep 
hebben wij actief die stap gezet om erover te spreken 
met elkaar, maar ook met onze leeftijdsgenoten via kran-
tenkoppen en online campagnes. Als jongerenactivisten 
van het Safer Cities project geven we een signaal aan 
iedereen in onze samenleving: Dit mag geen taboe meer 
zijn! Dit mag niet meer gebeuren!

Maar er moet ook naar ons worden geluisterd.

Om echt verandering teweeg te brengen, moeten we 
ook een plek krijgen op de politieke agenda. Meer lan-
ge-termijnsinitiatieven moeten worden opgestart om 
seksuele intimidatie liever vandaag dan morgen volledig 
onbestaand te maken. En deze structurele verandering 
kunnen we enkele bereiken met de hulp van de politiek. 
Zonder hun luisterend oor, worden we moeilijk gehoord. 
We zijn dan ook oprecht blij dat verschillende schepenen 
in de stadsbesturen van onze steden zich actief achter 
het project scharen. Zoveel mogelijk individuen, en voor-
namelijk op dat niveau, moeten ons (blijven) steunen om 
samen ons doel te verwezenlijken. Laten we samen de 
krachten bundelen om van Antwerpen, Brussel en Char-
leroi Safer Cities te maken. Enkel zo hebben we een 
blijvende impact!

We hopen dat iedere persoon die dit rapport leest onze 
signalen ook in hun eigen steden doet echoën.  
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Champions of Change voor Safer Cities in Antwerpen, Brussel en Charleroi
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“Het is duidelijk dat noch 
meisjes, noch jongens alleen 
seksuele intimidatie kunnen 
aanpakken, we moeten dit 
samen doen.”
- Yousri, jongerenactivist en lid 
van de Raad van Bestuur van 
Plan International België 

9 Juni 2021

@planbelgie
Plan International België

"Het is zo belangrijk aan het Safer Cities 
programma en in de strijd tegen seksuele 
intimidatie dat jongeren zelf met de 
duidelijke boodschap komen: 
Dit kan niet meer!" 
- Meryame Kitir, Minister van 
Ontwikkelingssamenwerking

9 Juni 2021

@planbelgie
Plan International België

“Het Safer Cities programma 
werd eerder al gelanceerd in 
negen landen buiten Europa. 
Door deze ervaringen in België 
toe te passen, werd het project 
een uniek voorbeeld van 
internationale samenwerking.” 
- Heidy Rombouts, Nationaal 
Directeur van Plan International 
België.

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

Het internationaal programma Safer Cities 
ondersteunt jongeren in de strijd tegen 
seksueel intimidatie in de stad. Dat doen 
we met lokale jongerengroepen die hun 
eigen aanbevelingen aan beleidsmakers 
overdragen en hun leeftijdsgenoten sen-
sibiliseren. Het doel? Veilige en inclusieve 
steden bouwen met en voor jongeren in al 
hun diversiteit!

Antwerpen

Brussel

gent

Charleroi

Sinds 2019 werkt Plan 
International België 
samen met jongeren, 
lokale partners en 
stadsbesturen aan Safer 
Cities in Antwerpen, 
Brussel en Charleroi. 
Sinds 2021, heeft ook 
Gent zich aangesloten bij 
de strijd tegen seksuele 
intimidatie.

32



Analyse

Beleids-
beïnvloeding 

Participatief 
traject 

Sensibilisering

Ons programma is gebaseerd op 
onderzoek. We voerden een 
enquête uit, organiseerden 
focusgroepen en hielden interviews 
met experten. Tot slot zetten we 
een digitaal platform op.

Een diverse groep van 15 tot 
20 jongeren tussen 14 en 20 
jaar uit Antwerpen, Brussel en 
Charleroi volgt een educatief 
en participatief traject. Zij 
worden opgeleid tot ware 
Champions of Change in 
de strijd tegen seksuele 
intimidatie.   

De jongeren in de drie steden voeren 
sensibiliserende campagnes bij 
leeftijdsgenoten en het grote publiek, 
met het oog op het doorbreken van de 
taboes rond de problematiek.

De jongeren in de drie steden 
gaan in dialoog met hun 
lokale beleidsactoren tijdens 
een veiligheidswandeling en 
presenteren hun aanbevelin-
gen voor een veilige en 
inclusieve stad. 360° 

Een 360° aanpak 
Jongeren worden ondersteund in de strijd 
tegen seksuele intimidatie in hun stad. Ze 
delen hun ervaringen, identificeren het 
probleem en formuleren oplossingen! Via 
een vierluik aan activiteiten, voor en door 
jongeren, biedt Plan International België 
een 360° aanpak die werkt.   
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24-21 jaar
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Charleroi

29%

35,5%

35,5%
Brussel

Les filles sont plus souvent
victimes de:

Een eerste stand van zaken

Seksuele intimidatie, een taboe!
Uit ons onderzoek bleek ook dat jongeren 
heel weinig praten 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 profes-
sionele hulp zĳn de cĳfers nog schokkender: 
slechts 7% van de jongeren heeft een 
psycholoog ingeschakeld en 6% heeft de 
stap gezet naar de politie. 

Al deze gegevens uit 2019, toonden hoe 
belangrĳk het is om jongeren te ondersteu-
nen in de strĳd tegen seksuele intimidatie. 

Wat zijn de meest voorkomende vormen 
van intimidatie?
Seksuele intimidatie kan verschillende vormen aannemen. Uit ons 
onderzoek blĳkt dat de meest voorkomende vormen van seksuele 
intimidatie non-verbale en verbale intimidatie zĳn zoals nafluiten en 
seksistische opmerkingen roepen: meer dan 4 op de 5 meisjes maak-

ten dit al mee. Daarnaast 
ervaarden meer dan 1 op 
3 meisjes al ongewenste 
aanrakingen. 

Seksuele 
intimidatie gaat 
iedereen aan!
Ongeacht gender of 
leeftĳd, iedereen kan het 
slachtoffer worden van 
seksuele intimidatie. Uit 
het onderzoek blĳkt dat 
91% van de meisjes en 
28% van de jongens het 
al hebben ervaren. Deze 
cĳfers onthullen een 
reëel maatschappelĳk 
probleem.

In september 2019 interviewde Plan International België bĳna 700 jongeren 
van 15 tot 24 jaar in Antwerpen, Brussel en Charleroi over seksuele 
intimidatie. Deze studie, uitgevoerd met de steun van het Onderzoeksbureau 
Dedicated, gaf een eerste idee van de omvang van het probleem in België.

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%

“De maatschappij waarin 
wij leven aanvaardt 
discriminatie, alsof het deel 
uitmaakt van het dagelijks 
leven of zelfs een norm is.”

Gebruiker van het platform,  
23 jaar, Charleroi
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Brussel Antwerpen

32% 34% 10%20% 4%

Tijdstippen van de dag

Plaatsen
De straat 29%

De weg naar school 19%

namiddag nacht altijd andereavond

Openbaar vervoer 12%Vrijetijdsplaatsen 12%

17% 25% 9%35% 14%

Tijdstippen van de dag

Plaatsen
De straat 31%

De weg naar school 12%

namiddag nacht altijd andereavond

Openbaar vervoer 15%Vrijetijdsplaatsen 17%

Tijdstippen van de dag

25% 23% 12%27% 13%

Plaatsen
De straat 29%

De weg naar school 9%

namiddag nacht altijd andereavond

Openbaar vervoer 20%Vrijetijdsplaatsen 20%

Charleroi

Hun stad,  
hun domein! 
Het digitaal platform luistert 
naar de ervaringen van 
jongeren 
Jongeren zijn experten van hun stad. 
Het Safer Cities online platform stelt 
jongeren in staat om openbare plaat-
sen te identificeren en te delen waar 
ze zich ongemakkelijk, onveilig of juist 
gelukkig en veilig voelen. Het voor-
naamste doel van dit platform is om de 
stemmen en ervaringen van jongeren 
te verzamelen, omdat er momenteel 
duidelijk een gebrek aan data is over 
seksuele intimidatie. In mei 2021 had 
het platform al meer dan 2.975 mel-
dingen waaruit we onze conclusies 
kunnen trekken.

“Ik heb niet de mogelijkheid om via jullie 
site meerdere straten te kiezen, maar het 
blijkt dat vrouwen regelmatig lastiggevallen 
worden in veel verschillende straten”  

Gebruiker van het platform, 25 jaar, Charleroi

We vinden veel soortgelijke getuigenissen op het 
platform, seksuele intimidatie vindt overal plaats 
en het is duidelijk: te veel meisjes voelen zich niet 
veilig in hun stad. Hoewel geen enkele plaats is 
vrijgesteld van het probleem, zijn er bepaalde ac-
tiviteitgebonden plekken die onderscheiden kun-
nen worden, namelijk de straat (meer dan 29% 
van de meldingen), vrijetijdsbestedingen (16%) 
en het openbaar vervoer (14%). Even alarme-
rend: meer dan 1 op de 10 meldingen gebeurde 
op weg naar school.

“Het gebeurt bijna dagelijks, maakt niet uit 
of het dag of nacht is, of ik alleen of met 
vriendinnen ben. De plaats maakt ook niet 
uit. Het gebeurt gewoon overal.” 

 Gebruiker van het platform, 21 jaar, Antwerpen

Hetzelfde geldt voor de uren van de dag. Op het 
platform zien we nog steeds dat bepaalde mo-
menten van de dag eruit schieten, zoals de avond 
(27% van de meldingen), de nacht (10%) of zelfs 
de middag (24%). Intimidatie is echter niet con-
sequent gebonden aan een specifiek tijdstip van 
de dag: uit 38% van de meldingen blijkt dat de 
intimidatie doorheen de hele dag gebeurt  of dat 
het tijdstip van de dag er niet toe doet.

“De politie komt niet in beweging als er ‘alleen 
maar’ fluitgeluiden, blikken, opmerkingen, … 
zijn.”  

Gebruiker van het platform, 20 jaar, Brussel

Hoewel meer dan 1 op de 5 jongeren de rol van poli-
tie, camera’s of beveiliging in de strijd tegen seksuele 
intimidatie 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 6% 
naar de politie stappen. Als gevolg hiervan wordt het 
beleid rond seksuele intimidatie uitgebouwd op basis 
van een fractie van de reële feiten.

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

jongeren
Om het effect van seksuele intimidatie op jongeren 
te meten, organiseerden we interviews met 15 spe-
cialisten (voor elke stad: een politicus, een lid van 
de administratie, een journalist, een academicus 
en een persoon uit de civiele maatschappij) en een 
focusgroep met jongeren. Deze inzichten werden, 
samen met de gegevens van het platform, geana-
lyseerd door de Open Universiteit van Catalonië en 
daaruit bleek dat er een sterke internalisering is van 
het probleem. 

 1 op 2 mensen die een getuigenis plaatste op het 
platform, gaf aan dat seksuele intimidatie een fun-
damentele invloed had op hun bewegingsvrijheid. 
Ze vermijden bepaalde plekken of gaan er nooit al-
leen. Bovendien zei meer dan 25% van de jongeren 
dan weer dat het zo vaak gebeurt dat ze het niet 
eens meer merken. De realiteit van seksuele intimi-
datie beïnvloedt het dagelijks leven van jongeren, 
en vooral van meisjes want ze kiezen er bewust voor 
om zich op een andere manier te kleden wanneer ze 
uitgaan, een andere wandelroute te nemen en hun 
interactie met de omgeving aan te passen.

“Ik neem elke ochtend 
liever een kwartier langer 
de bus dan de metro. Ik 
voel me er echt niet veilig.”

Champion of Change, 
Charleroi

“Ik heb al een paar keer 
mijn sleutels tussen mijn 
vingers gehouden en kies 
vooral voor goed verlichte 
straten. Overdag heb ik 
liever dat er mensen zijn, 
‘s avonds liefst zo weinig 
mogelijk.”

Deelnemer focusgroep, 
Antwerpen

“Het overkomt me zo vaak 
en als vrouw kan ik niet 
genieten van de natuur 
of een goed boek lezen 
in het park. (…). Ik wil me 
niet constant opgesloten 
voelen in mijn kamer! Ik 
heb ook het recht om op 
mijn gemak te zijn.” 

Gebruiker van het platform, 
23 jaar, Brussel

“Ik loop niet meer over 
straat als het donker 
wordt.” 

Gebruiker van het 
platform, 20 jaar, Charleroi

 1 op 2 meisjes geeft aan dat seksuele 
intimidatie hun vrijheid in de openbare 

ruimte beperkt

“ Ik maak ook gebruik 
van technologie. Wanneer 
ik uitga en me niet veilig 
voelt, heb ik steeds mijn 
telefoon in mijn hand en 
weet ik dat als ik vijf keer 
op de startknop druk 
dat ik automatisch een 
bericht stuur naar al mijn 
noodcontacten. Zo weet 
ik dat ze weten dat ik in 
gevaar ben (..). “

Deelnemer focusgroep, 
Charleroi 

“Sindsdien loop ik niet meer 
alleen naar huis en als ik dat doe 
bel ik altijd met iemand.” 

Gebruiker van het platform, 22 jaar, 
Antwerpen

“ Mijn manier om te copen, 
is niet meer lachen op straat, 
geen oogcontact te maken en 
naar beneden te kijken. Hoe 
kwader je kijkt, hoe minder ze 
roepen. Ik vind het natuurlijk 
wel erg spijtig want ik ben een 
happy persoon die gewoon 
een wandelingske wilt doen :)” 
Gebruiker van het platform, 23 jaar, 
Antwerpen

“We zijn altijd voorzichtig 
met wat we dragen. We 
zijn bang om opmerkingen 
te krijgen en raar 
aangekeken te worden.”

Champion of Change, Brussel

“Ik ben voorzichtig. Ik 
draag niet gemakkelijk 
hakken, vooral ‘s nachts 
niet. Als ik weet dat ik ‘s 
avonds uitga, neem ik 
geen handtas mee als dat 
niet nodig is. Ik steek alles 
in mijn zakken, omdat ik 
het gevoel heb dat het 
dragen van een tas me 
kwetsbaar maakt. En ik 
zou nooit een rok dragen! 
Als ik weet dat ik alleen 
ga lopen, dan steek ik 
mijn sleutels in mijn zak. 
Dat is wat ik doe om me 
veiliger te voelen.” 

Deelnemer focusgroep, 
Antwerpen
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Bystanders:  
een sleutelrol in de strijd 
tegen seksuele intimidatie

Minieme interventie wordt ervaren door 
slachtoffers
Slachtoffers van seksuele intimidatie getuigen dat 
ze weinig hulp krijgen van omstanders. 97% en 
91% van slachtoffers in Antwerpen en Charleroi, 
respectievelijk, werden niet geholpen door om-
standers. Daarentegen delen 30% van slachtof-
fers in Brussel dat omstanders wél ingrepen wan-
neer ze getuige waren van seksuele intimidatie. 
Het verschil tussen Brussel en de twee andere 
steden wordt mogelijks verklaard door de diverse 
campagnes rond het omstanderseffect in Brussel 
in de afgelopen jaren.

“Mensen rondom mij zagen dit gebeuren en 
deden niets.” 

Gebruiker van het platform, 21 jaar, Antwerpen

“Niemand reageert. Het is bijna een gewoonte 
om het te zien gebeuren.” 

Gebruiker van het platform, 21 jaar, Brussel

“Reactie van voorbijgangers? Er is simpelweg 
geen reactie, vanwege angst of omdat het een 
kwestie is die ze niet belangrijk genoeg vinden 
om aan te vechten.” 

Gebruiker van het platform, 25 jaar, Charleroi

Waarom reageren omstanders niet? 
46% van de jongeren geeft 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.

“Nee, nooit, en ik weet niet waarom. Misschien 
uit angst of seksisme dat bij iedereen leeft, zowel 
mannen ALS vrouwen” 

Gebruiker van het platform,  25 jaar, Brussel

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

Jongeren sensibiliseren samen  
met de MIVB 
In 2019 startten de MIVB en Plan International, een cam-
pagne om slachtoffers en omstanders te informeren over 
grensoverschrijdend gedrag in het openbaar vervoer. 
Deze campagne riep getuigen en slachtoffers op om te 
handelen en ongepast gedrag te melden.  

De campagne werd getoond in de uithangborden in de 
stations, in de voertuigen van de MIVB en werd gedeeld 
op sociale media. De jongeren ontwikkelden ook een 
brochure met tips, informatie en nuttige nummers voor 
slachtoffers en getuigen van seksuele intimidatie dat op 
het net werd uitgedeeld.

1. AANSPREKEN OP GEDRAG
Geef duidelĳk aan dat je zĳn 
gedrag afkeurt

2. AFLEIDEN
Onderbreek de conversatie tussen 
de persoon en de aanvaller

4. AFWACHTEN
Wees aanwezig, begeleid en 
ondersteun de persoon

3. ANDEREN BETREKKEN
Reageer niet alleen. Doe beroep op de 
hulp van anderen. Samen zĳn we sterker!

De 4 A’s om te reageren als omstander!
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Dans tegen 
seksuele  
intimidatie    
Met haar Bystander Dance wil Plan International België jongeren 
aanmoedigen om te reageren wanneer ze getuige zijn van seksu-
ele intimidatie. De bekende choreografe Jeny Bonsenge leerden 
de jongeren vier danspassen aan die symbool staan voor de 
vier strategieën die een omstander kan toepassen 
bij seksuele intimidatie. De dans benadrukt dat 
jongeren wel degelijk kunnen bijdragen 
aan de oplossing door concrete acties 
te ondernemen als ze iets zien 
gebeuren.

Jongerenactivisten in Benin, 
Bolivië, Niger en Vietnam 
dansten mee tegen seksuele 
intimidatie in de openbare 
ruimte, want seksueel ge-
weld is immers een univer-
seel probleem.

 

En wat nu?
Seksuele intimidatie is een ware hinderpaal 
voor de veiligheid en de vrijheid van jonge-
ren en het is tijd om er iets aan te doen! Bij 
Plan International geloven we dat jongeren 
de oplossing hebben en de oplossing 
zijn. Het is tijd om naar hen te luis-
teren en hun boodschap is duidelijk: 
we moeten het taboe rond seksuele 
intimidatie doorbreken, het alledaag-
se seksistische gedrag aan de kaak 
stellen en iedereen overhalen om 
zich in te zetten voor de strijd tegen 
seksuele intimidatie wereldwijd!

Champions of  
Change 

“Ik wil dingen veranderen, een verschil 
maken en de jongeren van morgen 
in staat stellen vrij te zijn en niet alle 
clichés van onze maatschappij te 
moeten ondergaan.” 

Elodie, 20 jaar, Champion of Change, Charleroi
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500 jongeren  
delen hun oplossingen  
tijdens de J500
Op 9 februari 2021 kwamen 500 jongeren uit Antwerpen, Brussel, Charleroi, Barcelona, 
Madrid en Sevilla online samen om oplossingen te zoeken tegen seksuele intimidatie. 
Jongeren gingen in discussie met elkaar binnen vijf thema’s in kleine groepen waarvan 
sommigen vergezeld werden door politici. De deelnemende jongeren bespraken in 
totaal 25 aanbevelingen en stemden uiteindelijk voor hun top 5.    

safe
!

Jongerenparticipatie

Ontwikkel een online platform 
waar jongeren hun mening 
kunnen geven en oplossingen 
kunnen voorstellen tegen 
seksuele intimidatie.

Openbaar vervoer

Creëer een noodnummer voor 
seksuele intimidatie in het open-
baar vervoer zodat veiligheids-
personeel snel kan ingrijpen.

Publieke ruimte

Maak ‘veilige plaatsen’ in vrije-
tijdszones, met posters en bor-
den die uitleggen hoe je seksue-
le intimidatie (als omstander) kan 
tegengaan.

Sensibilisering

Voeg gendergelijkheid als 
onderwerp toe aan het school 
curriculum om te praten over 
discriminatie, seksualiteit en 
gendergerelateerd geweld zoals 
seksuele intimidatie.

Onderwijs

Aanwezigheid van professi-
onals zoals psychologen en 
laagdrempelige emotionele 
ondersteuning in scholen.

Jongeren lanceren 
5 OPLOSSINGEN 
voor seksuele 
intimidatie in de stad  

Lesly, jongerenactivist

Heidy, nationale directeur

Naomi, jongerenactivist

Yousri, jongerenactivist

"Het mooie aan de J500 is dat 
we kunnen samenwerken met 

jongeren uit Spanje en veel 
van elkaar kunnen leren. We 

helpen hiermee ook ineens de 
volgende generatie jongeren."

Karim, 19 jaar, Champion of Change, 
Antwerpen

“De J500 is een 
belangrijk event om onze 
stem te laten horen en 
oplossingen te vinden 
voor een probleem dat 
eigenlijk niet eens zou 
mogen bestaan.”

Audrey, 16 jaar, Champion of 
Change, Brussel
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Brussel

Antwerpen

Charleroi
Sociale verandering in beeld  
Plan International België en Canon werken via een sterk partnershap samen aan meer 
jongerenparticipatie. Via het Young People Program (YPP), het sociaal project van Canon, 
draagt het bedrijf bij aan het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. 
Door jongeren te leren hoe ze via storytelling verandering teweeg brengen, geeft Canon 
hen een extra luidspreker.  

Storytelling als hefboom voor 
beleidsbeïnvloeding  
Jongeren kunnen een verschil maken bij het aanpakken 
van thema’s die taboe zijn in onze samenleving. Het piloot- 
project BruxELLES toonde al hoe het vertellen van 
verhalen in woorden en beeld het sociale en politieke ac-
tivisme van jongeren versterkt. 

Fotografie is een krachtig medium  
De Champions of Change in Antwerpen, Brussel en 
Charleroi ontdekten de kracht van fotografie tijdens één 
van de digitale sessies in het najaar van 2020. Valentin 
Bianchi en Mashid Mohadjerin, twee bekende fotojour-
nalisten in België, presenteerden hun werk rond thema’s 
zoals humanitaire hulp en de identiteit van minderheden. 
Ze benadrukten hoe beelden de realiteit van onze we-
reld kunnen weerspiegelen en zo een persoonlijk verhaal 
vertellen. Tijdens een Safety Walk kregen de jongeren-
activisten zelf een camera in de hand om de (on)veilig-
heid van hun stad in beeld te brengen. Hoewel er tijdens 
hun training een focus lag op fotografie als instrument 
voor sensibilisering en beleidsbeïnvloeding, gingen de 
Champions of Change zelf ook aan de slag met video.

Leeftijdsgenoten sensibiliseren via een 
sterk campagnevideo op sociale media
De Champions of Change in Antwerpen, Brussel en 
Charleroi creëerden een eigen campagnevideo om de 
jongeren in hun stad te sensibiliseren rond het thema van 
seksuele intimidatie. Elke groep werkte samen met cre-
atieve videomakers en koos een uniek perspectief om 
naar voor te schuiven in hun stad.

De jongerengroep in Antwerpen legde de nadruk op het 
bespreekbaar maken van het thema. In Brussel werd 
catcalling en het gebrek aan enthousiaste instemming 
de hoofdfocus. De jongerenactivisten uit Charleroi zetten 
hun leeftijdgenoten dan weer aan tot denken: waarom 
kunnen sommige jongeren ongestoord door hun stad 
wandelen terwijl anderen veel alerter moeten zijn voor 
hun veiligheid?

Drie verschillende accenten, maar elk even waardevol 
om het probleem grondig aan te pakken. Seksuele inti-
midatie is een probleem met verschillende facetten  en 
vereist een duurzame oplossing die al deze aspecten in 
rekening neemt.

planbelgium

planbelgium

planbelgium

“Fotografie maakt ontmoeting met de ander mogelijk, 
helpt barrières te overwinnen en opent het veld 
naar mogelijkheden. Deze band tussen fotografie en 
storytelling vergroot het bewustzijn en opent het debat.” 

Valentin Bianchi, Canon fotograaf
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Samen komen we verder!
Onze ervaring als internationale organisatie heeft 
ons geleerd dat we iets in beweging kunnen bren-
gen door onze inspanningen en krachten te bun-
delen. De kern van het Safer Cities programma is 
dan ook de Champions of Change, een diverse 
groep jongeren die ambassadeurs zijn van het 
project in hun stad. Om hun stem te laten horen en 
hun impact te vergroten, werken we nauw samen 
met de lokale overheden en lokale middenveldor-
ganisaties om de aanbevelingen van de jongeren 
in de praktijk om te zetten. 

Met lokale autoriteiten
Vanaf het begin van ons project was het duidelijk dat het 
betrekken van lokale autoriteiten essentieel was om ste-
den veiliger en inclusiever te maken. Daarom zijn we 
vanaf de start van het project in elk van de steden 
een beleidstraject begonnen, zodat de betrok-
ken schepenen ook de voortgang van het pro-
ject konden volgen. Het doel van dit traject was 
ook om het belang van de stem van jongeren in 
de kwestie van seksuele intimidatie aan te tonen. 

“Organisaties zoals Plan International 
België creëren een veilige omgeving 
voor jongeren om in alle openheid over 
seksuele intimidatie te spreken. Die veilige 
omgeving trekken we door naar onze 
pleintjes en andere plaatsen in de stad 
waar jongeren samenkomen.”  

Jinnih Beels, Schepen voor Onderwijs en Jeugd, Antwerpen

Met lokale partners
Om deze lokale verankering te behouden, werken we 
eveneens samen met jeugdverenigingen in Charleroi en 
Antwerpen, zodat zij ons kunnen helpen om jongeren in 
de steden te ondersteunen. Ze vormen mee de kern van 
ons project en hebben ons geholpen om jongeren te re-
kruteren, methodes aan te passen aan de lokale context 
en Champions of Change workshops te faciliteren.

In Charleroi werken we nauw samen met het Arc-En-Ciel 
(ook wel het Regenbooghuis), het Centre Enerj’ en Tels 
Quel. In Antwerpen werken we samen met KRAS Jeugd-
werk.

 

De Safety Walk 
van dichtbij
Zoals we bij het platform hebben gezien, zijn 
jongeren de experts in hun stad. Ze ontmoeten er 
vrienden, gaan naar school, nemen het openbaar 
vervoer, … De Safety Walk geeft jongeren een nieuwe 
kijk op hun beleving van de openbare ruimte door de 
factor veiligheid in kaart te brengen.

Om dit te doen, worden jongeren aangemoedigd om 
een stadwandeling te doen en de omgeving te 
analyseren aan de hand van 7 kernprincipes. Tijdens 
deze activiteit werden de jongeren ook vergezeld 
door lokale beleidsactoren zoals hun schepenen en 
diens kabinetsmedewerkers, lokale journalisten, een 
vertegenwoordiger van het openbaar vervoer of de 
woordvoerder van de lokale politie. Op die manier 
konden de jongeren hun gevoelens, aanbevelingen 
en vragen delen terwijl ze de realiteit ter plaatse beter 
leren begrijpen.

Leef in een 
schone en 
gastvrije 
omgeving

Zien en gezien 
worden Horen en 

gehoord worden

In staat zijn 
om weg te 
rennen en 
om hulp te 
roepen

Weet waar je 
bent en waar 
je naartoe 
gaat

Samenwerken

Inclusie (het 
gevoel hebben dat 
je erbij hoort)

De 7 uitgangspunten
van de Safety Walk

1
2

3

6

7

5

4

Antwerpen

Brussel

Charleroi
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Onze aanbevelingen 
voor veilige en 
inclusieve steden

4 P’s
in de strijd 

tegen 
seksuele 
intimidatie

Preventie
Informeer en 
sensibiliseer de 
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

Met dank aan de input van duizenden jongeren, experten, lokale besturen en partneror-
ganisaties, komen we tot concrete beleidsaanbevelingen waarmee de steden aan de slag 
kunnen. 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 doelgerichte campagnes op tegen seksuele 

intimidatie in openbare ruimtes en het openbaar 
vervoer

 Maak de samenleving bewust van de rol van 
omstanders in openbare plekken via lokale be-
wustmakingscampagnes

Seksuele intimidatie is nog te vaak een taboe: be-
wustmaking rond het probleem en de sleutelrol 
van getuigen is van essentieel belang.

 Vorm personen tot aanspreekpunten in jeugd-
werk, sport, onderwijs, politie, openbaar ver-
voer, ...

Voor de Champions of Change is het van cruci-
aal belang dat de mensen met wie zij het meest 
in contact komen, worden opgeleid opdat zij hen 
het beste kunnen begeleiden.

 Zet opleidingen over gender op in scholen rond 
genderstereotypen, de rol van omstanders, 
weerbaarheid, …

Jongeren vinden het van essentieel belang om 
deze kwesties op hun school te kunnen bespre-
ken. Dit moet niet eenmalig gebeuren, maar op 
regelmatige basis.

Protectie
 Evalueer de hulpprocedures aan slachtoffers 

van seksuele intimidatie op openbare plaatsen 
en in het openbaar vervoer, bijvoorbeeld door 
het invoeren of herzien van alarmnummers.

 Vergroot de bekendheid van organisaties die 
slachtoffers van seksuele intimidatie opvangen 
en begeleiden

In de focusgroepen waren de jongeren soms 
verbaasd toen ze hoorden hoeveel organisaties 
en acties er wel niet bestaan om slachtoffers te 
helpen.

 Organiseer in samenwerking met plaatselijke 
bedrijven “safe spaces” waar jongeren met een 
vertrouwenspersoon kunnen spreken

 Maak Zorgcentra voor Seksueel Geweld zo toe-
gankelijk mogelijk
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Prosecutie (vervolging)
 Geef politieagenten en gemeentewachten een 

specifieke opleiding over seksuele intimidatie 

 Verlaag de drempels tussen jongeren en politie

Sommige jongeren gaven aan dat ze niet goed 
werden ontvangen door de politie toen ze een 
klacht wilden indienen. Het is belangrijk dat de 
politie over het probleem wordt opgeleid zodat ze 
slachtoffers zo goed mogelijk kunnen opvangen.

 Maak de aanpak van seksuele intimidatie een 
prioriteit in de gemeentereglementen

Jongeren hebben de indruk dat seksistische op-
merkingen en gefluit in de openbare ruimte vaak 
worden geminimaliseerd. Deze benadering is 
erop gericht dit specifiek aspect van seksuele in-
timidatie aan te pakken.

 Versterk de uitwisseling tussen steden rond de 
aanpak van seksuele intimidatie

In steden doorheen het land zoeken besturen 
oplossingen voor dezelfde uitdagingen. Struc-
turele uitwisseling over goede praktijken tussen 
verschillende steden in de aanpak van seksuele 
intimidatie biedt veel leerkansen.

Participatie
 Organiseer breed stedelijk overleg met lokale 

overheidsdiensten en organisaties over het pro-
bleem van seksuele intimidatie

Er wordt op lokaal niveau steeds meer actie on-
dernomen om seksuele intimidate via verschillen-
de wegen (cfr. gemeentebesturen, maatschap-
pelijk middenveld, ...) te bestrijden. Het is van 
belang dat deze acties worden gebundeld zodat 
ze elkaar kunnen aanvullen.

 Creëer een toegankelijk platform voor uitwisse-
ling tussen jongeren en politieke actoren

 Betrek jongeren (en jonge vrouwen) bij stads-
ontwikkelingsprojecten door samen te werken 
met onderwijs en jeugdorganisaties en zo reke-
ning te houden met het genderperspectief

Over het algemeen voelen jongeren zich niet ge-
noeg gehoord en zijn ze niet genoeg op de hoog-
te van wat er in hun stad gebeurt. Er bestaat bij 
hen een verlangen om meer betrokken te worden 
zodat ze concrete oplossingen kunnen voorstel-
len.

 Verzamel gegevens via een meldingsplatform 
dat toegankelijk is voor slachtoffers

Door een beter en kwantificeerbaar beeld te 
hebben op de realiteit van seksuele intimidatie, 
kunnen we op zoek naar de meest doeltreffende 
oplossingen.
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Nood aan hulp?
Dit rapport bespreekt een thema dat voor som-
migen 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) 

• Teleonthaal via www.tele-onthaal.be of bel 
naar 106 (anoniem) 

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 02/535 
45 42 (Brussel) of 09/332 80 80 (Gent) 

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

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

www.planinternational.be/nl/safer-cities

 www.planinternational.be

 @planfans

 @planbelgium

 @planbelgie

 @Plan International Belgium


