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"SCHATJE, TIL JE ROKJE EENS OP!"
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1. INLEIDING

AANLEIDING

Ook in Arnhem zijn onze ogen nu geopend voor seksuele intimidatie die plaatsvindt op onze
straten en online. Seksuele straatintimidatie heeft vaak grote mentale gevolgen en kan
bovendien fysiek gevaarlijk worden. Slachtoffers worden onzeker, mijden bepaalde gebieden
of gaan zich anders kleden. Slachtoffers van online seksuele intimidatie ervaren vaak
gevoelens van schaamte, hebben last van psychische klachten en vermijden sociale
activiteiten en er kan sprake zijn van schoolverzuim. Angst voor reacties van naasten maken
signalering moeilijker en zorgen voor lagere meldingsbereidheid.
Seksuele intimidatie is nu een probleem wat slachtoffers bij zich dragen. Terwijl niet
slachtoffers, maar de gehele maatschappij verantwoordelijk is om hier een eind aan te
maken. Deze problematiek is zeer ernstig. Dat vinden we onacceptabel en reden om
seksuele intimidatie in Arnhem aan te pakken.
LOKALE INTEGRALE AANPAK SEKSUELE INTIMIDATIE
Tijdens de Orange The World campagne in november 2020 constateerden we al: het geweld
tegen vrouwen staat op oranje. Dat geldt ook voor de seksuele intimidatie van Arnhemse
meisjes, vrouwen en LHBTiQ+-ers. Belaagde meisjes, vrouwen en LHBTiQ+-ers moeten uit
hun schulp kunnen komen en hun vrijheid terugkrijgen.
Iedereen moet zich vrijelijk op straat, uitgaansgelegenheden en andere voor publiek
toegankelijke ruimten kunnen begeven en bewegen. In Arnhem moeten anno nu plekken als
het Centraal Station en de Korenmarkt vrij zijn van seksuele intimidatie. Ook voor wie een
rok draagt. Ook als de avond valt.
De gemeente Arnhem zet daarom samen met de samenwerkingspartners in de stad in op
een integrale aanpak, waarmee we seksuele intimidatie een halt toeroepen. De lokale
integrale aanpak richt zich op zowel preventie als repressie. We pakken daders van seksuele
intimidatie aan. We vergroten de bewustwording rond het thema en dragen de norm uit dat
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De uitkomsten van recent Arnhems onderzoek onderstrepen dit gegeven; 63% van de
ondervraagde Arnhemse vrouwen geeft aan ervaring te hebben met seksuele
straatintimidatie of seksueel overschrijdend gedrag in Arnhem. Uit andere onderzoeken
uitgevoerd in Nederland blijkt dat 14% van de meisjes en 6% van de jongens in de leeftijd
van 12 tot 25 jaar tenminste één ervaring met online seksuele intimidatie heeft gehad die ze
vervelend vonden.
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Sissen, staren, nafluiten, uitschelden, om seks vragen, volgen, vieze gebaren en ongewenste
aanrakingen; veel Arnhemmers worden online of op straat seksueel geïntimideerd en
worden geconfronteerd met seksueel overschrijdend gedrag. Soms gebeurt dit achter de
voordeur of op de werkvloer. Slachtoffers (vooral vrouwen en LHBTIQ+-ers) geven ook aan
dat zij veel last ondervinden van seksuele intimidatie, seksueel overschrijdend gedrag tijdens
het uitgaan, of erger nog, dat zij slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld.

DOEL EN DOELGROEP
Met de aanpak seksuele intimidatie willen we het veiligheidsgevoel van Arnhemmers, met
nadruk op vrouwen en de LHBTIQ+-gemeenschap, in de openbare ruimte en online
vergroten. Door meer bewustwording van het probleem en het aanpakken van de
normvervaging dringen wij het aantal incidenten van seksuele intimidatie in Arnhem terug.
We richten ons op alle Arnhemmers, op alle (potentiële) daders en (potentiële) slachtoffers.
Daarbij leggen wij voor de slachtoffers de nadruk op meisjes en vrouwen en de LHBTIQ+gemeenschap, omdat blijkt dat deze groepen het meest te maken krijgen met seksuele
intimidatie.
LEESWIJZER
In hoofdstuk 2 beschrijven we wat we doen om seksuele intimidatie te voorkomen
(preventieve aanpak). Hoe we seksuele intimidatie willen bestrijden (repressieve en
curatieve aanpak) staat beschreven in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 gaat in op hoe we de aanpak
seksuele intimidatie monitoren. De planning bij de uit te voeren werkzaamheden staat
beschreven in hoofdstuk 5 en in hoofdstuk 6 staat beschreven welke financiële middelen
beschikbaar zijn.

1Shame-sexting:

Seksueel getint beeldmateriaal (vaak door afgebeelde persoon zelf gemaakt) wordt zonder toestemming van
de afgebeelde persoon via sociale media met derden gedeeld. Grooming: Het actief benaderen en verleiden van minderjarigen
door meerderjarigen via internet en social networking sites, chatrooms of webcams, met als doel seksueel getinte contacten.
Exposing: Naaktfoto’s en/of filmpjes van de slachtoffers worden voorzien van informatie over het slachtoffer, zoals
telefoonnummer, woonadres en social media accounts. Sextortion: Het (vaak onder valse voorwendselen) verkregen seksueel
getint beeldmateriaal wordt later gebruikt als chantagemiddel. Ongevraagd toesturen of plaatsen van online seksueel getinte
berichten. Hier kan het gaan om seksueel getinte roddels of pesten.
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We definiëren seksuele straatintimidatie als: (seksuele) uitlatingen of gedragingen op straat
waarmee daders slachtoffers angst aanjagen, vernederen, irriteren, tot last zijn, kwetsen,
beledigen, bedreigen of beperken in het gevoel van vrijheid. Dat kan gaan bijvoorbeeld gaan
om achtervolgen, seksueel getinte opmerkingen of om seks vragen. Voor online seksuele
intimidatie geldt dezelfde definitie als voor straatintimidatie, maar vinden incidenten online
plaats in plaats van op straat. Vormen van online seksuele intimidatie zijn shame-sexting,
grooming, exposing, sextortion of het plaatsen van online seksueel getinte berichten1.
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AFBAKENING EN DEFINITIES
We richten ons in deze aanpak op seksuele straatintimidatie en online seksuele intimidatie.
Seksuele intimidatie vindt ook plaats op andere plekken, zoals de werkvloer. We richten ons
binnen de aanpak seksuele intimidatie bewust niet op seksuele intimidatie op de werkvloer,
omdat we vinden dat werkgevers zelf een verantwoordelijkheid hebben als het gaat om
seksuele intimidatie op de werkvloer.
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seksuele intimidatie onacceptabel is. Daarnaast steunen wij vrouwen en ieder ander die te
maken krijgt met seksuele intimidatie, zodat zij aan het openbare leven kunnen deelnemen
zoals zij dat zelf willen.

"HEY MOOIE DAME, WE HEBBEN OP JE GEWACHT!"

PAGINA
4

2. SEKSUELE INTIMIDATIE VOORKOMEN (PREVENTIEF)

"Seksuele intimidatie is onacceptabel!" Dit is de norm die wij stellen.

VEILIG IN EN OM SCHOOL
De aanpak ’Veilig in en om school’ is gericht op de samenwerking op gebied van veiligheid op
en om scholen te verbeteren. Het gaat om sociale en fysieke veiligheid. Het betreft een
brede aanpak die moet leiden tot een fijn en veilig leer- en leefklimaat op de betreffende
scholen. Seksuele intimidatie op straat en online is onderdeel van deze bredere aanpak Veilig
in en om school. De aanpak is gestart op twee scholen: Maarten van Rossem en 't Venster.
De wens is om in de toekomst meerdere scholen te faciliteren. De aanpak richt zich op het
verstevigen van de ketensamenwerking en het beter signaleren van problemen met
betrekking tot veiligheid op en rond de school om vervolgens in samenwerking met de
ketenpartners te bepalen wanneer welke interventies worden ingezet. School, politie en
jongerenwerk vormen hiervoor de kernpartijen. De problematiek en de prioritering kan per
school verschillen. In overleg met de scholen en betrokken ketenpartners bespreken we de
wensen als het gaat om de aanpak van seksuele intimidatie. Het geven van voorlichting
behoort tot een van de mogelijkheden. Zie hieronder.
VOORLICHTING OP SCHOLEN EN AAN PROFESSIONALS
Door het geven van voorlichting willen we de norm stellen dat seksuele intimidatie (op straat
en online) onacceptabel is. We bereiken hiermee (potentiële) daders en (potentiële)
slachtoffers. De voorlichting wordt gegeven door professionals van het Meldpunt Seksuele
Intimidatie (Vizier). Bij de voorlichting op scholen doen zij dit in samenwerking met een partij
die veel contacten heeft met jongeren en bekend is binnen het onderwijs.
We verkennen samen met scholen (voortgezet onderwijs, MBO en HBO) en jongeren de
wensen en mogelijkheden van voorlichting voor de leerlingen. Daarbij willen we zoveel
mogelijk aansluiten bij de voorlichtingen die al gegeven worden op de scholen en eventuele
andere wensen, zodat wij de scholen niet overvragen. We vinden het belangrijk dat de
voorlichting (peer to peer) goed aansluit bij de belevingswereld van de jonge doelgroep.
Hierbij geven we extra aandacht aan jonge (potentiële) daders. Deze doelgroep jongens en
jonge mannen zijn in de preventieve benadering belangrijk om de kans op seksuele
intimidatie (en seksueel geweld) te verkleinen. Gericht op de positieve rol die zij kunnen
hebben om dit te stoppen, door een voorbeeld te stellen en zich uit te spreken tegen andere
(potentiële) daders. Hierbij leren we van de aanpak van Amsterdam.
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In de preventieve aanpak is onze inzet gericht op seksuele straatintimidatie, maar ook op
seksuele intimidatie die online plaatsvindt. Wij zetten in op de volgende actielijnen:
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Binnen de preventieve aanpak richten we ons op bewustwording. Met het uit de anonimiteit
halen van het onderwerp seksuele intimidatie willen we bewustwording vergroten en het
ongewenste gedrag stoppen. Dit kunnen we niet alleen, dit moeten we samen doen! Samen
met scholen, jongerenwerkers, politie, handhaving, openbaar vervoersorganisaties,
horecaondernemers, etc.
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Daarnaast geven wij aan professionals in het veld voorlichting over het onderwerp, zodat zij
mede ambassadeurs worden van de aanpak en slachtoffers kunnen helpen en daders
kunnen aanspreken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan jongerenwerkers, handhavers en
wijkagenten.
BETROKKENHEID VAN PROFESSIONALS

In wijken waar zogenoemde hotspots zijn waar veel seksuele intimidatie voor komt, gaan we
wijkplatforms en ondernemersverenigingen actief opzoeken en betrekken. We willen de
bewoners en ondernemers die in de wijk gevestigd zitten informeren over deze aanpak en
motiveren hier een bijdrage aan te leveren.
Betrokkenheid bij professionals creëer je niet door middel van alleen een bijeenkomst, daar
is meer voor nodig. We gaan daarom periodiek met partners in gesprek, delen verhalen met
elkaar en maken afspraken over samenwerking.
ONLINE VELDWERK DOOR JONGERENWERKERS
Het afgelopen jaar hebben jongerenwerkers flink ingezet op online veldwerk. Veel van hun
werkzaamheden als jongerenwerker hebben zij kunnen vertalen naar het online domein:
1. Enerzijds verzamelen de jongerenwerkers informatie door middel van ‘virtuele
ambulante rondes’. Dit helpt om de belevingswereld van jongeren beter te begrijpen.
2. Daarnaast signaleren de jongerenwerkers online zorgelijke kwesties, waar ze vervolgens
op kunnen inspelen.
3. Anderzijds brengen de jongerenwerkers hun diensten naar het online domein.
We worden maandelijks op de hoogte gehouden van alles wat jongerenwerkers signaleren in
de online wereld waar veel jongeren zich dagelijks begeven. Exposing en sextortion staat in
de top 5 van online ontwikkelingen die door de jongerenwerkers aangemerkt zijn als zeer
zorgelijk. De jongerenwerkers spelen hierop in door informatieve workshops aan te bieden
(zowel preventief als reactief van aard). De jongerenwerkers voeren naar behoefte ook
individuele gesprekken met jongeren. Hierdoor kunnen de jongerenwerkers meteen inspelen
op het probleem.
In de aankomende periode investeren we in een verdere doorontwikkeling van het online
veldwerk voor alle Arnhemse jongerenwerkers. Daarnaast zoomen we nader in op de trends
en ontwikkelingen die wij signaleren als het gaat om online seksuele intimidatie om daar
vervolgens concrete acties op te nemen.
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Wij nodigen partners als Politie, Handhaving, Moviera, Jeugdbescherming, Jongerenwerk,
Openbaar Vervoersorganisaties, Onderwijsinstellingen uit voor de bijeenkomst. Deze
professionals zijn belangrijke partners in de aanpak seksuele intimidatie en kunnen binnen
hun eigen expertise een belangrijke bijdrage leveren.
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In het tweede kwartaal van 2021 organiseren wij een online bijeenkomst voor professionals.
Doel van deze bijeenkomst is bewustwording en betrokkenheid creëren onder professionals
in onze stad. Hiermee willen wij bereiken dat deze professionals ook handelend optreden
richting slachtoffers en daders.

DIGITAAL PLATFORM
PAGINA
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Er komt een digitaal platform waar slachtoffers hun ervaringen kunnen delen. Dit maakt het
mogelijk voor slachtoffers om contact met elkaar te hebben en de norm uit te dragen.
Met het platform willen we seksuele intimidatie in Arnhem uit de anonimiteit halen en de
norm uitdragen dat seksuele intimidatie onacceptabel is. Het delen van ervaringen kan
gedragsverandering teweegbrengen, bij zowel slachtoffers als (potentiële) daders en
omstanders.

COMMUNICATIECAMPAGNE
We zetten in op een stevige communicatiecampagne, waarbij we gebruikmaken van sociale
media, posters, kranten, etc. Daarbij is aandacht voor de diversiteit in de doelgroep die we
willen bereiken.
Wat willen we met communicatie bereiken?
1. Bewustwording van de norm dat wij in Arnhem seksuele intimidatie niet normaal en
onacceptabel vinden. Want mensen voelen zich hierdoor onvrij.
2. Gedragsbeïnvloeding van slachtoffers en omstanders door hen een
handelingsperspectief te geven, meldingsbereidheid te vergroten.
3. Gedragsbeïnvloeding van (potentiële) daders zodat ze geen of minder mensen
seksueel intimideren op straat.
Daarvoor gaan wij het volgende doen:






We zetten sterk in op sociale media. We posten op Facebook, Instagram en Twitter.
Daarnaast vragen we ook aandacht voor het onderwerp op ‘massamedia’ zoals de
Arnhemse koerier.
We zetten ambassadeurs in die de norm onder hun volgers kunnen verspreiden.
We hebben extra aandacht op verschillende momenten in het jaar. En sluiten aan op
landelijke campagnes en ontwikkelingen.
We betrekken in onze communicatiecampagne ervaringsdeskundigen, professionals
van het meldpunt en jongeren vanuit de Maatschappelijke Diensttijd.
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We sluiten hierbij aan op de internationale emancipatiebeweging @Catcallsof... Dit is een
beweging waarin slachtoffers van seksuele intimidatie met stoepkrijt teksten die worden
geroepen op de straat 'kalken’ om bewustzijn te vergroten en ervaringen met elkaar te
delen. Deze beweging is opgezet door en gericht op jongeren, die veelal gebruikmaken van
Instagram. Op de website van het ‘meldpunt seksuele intimidatie’ kunnen ook ervaringen
worden gedeeld (zie hoofdstuk 3, meldpunt seksuele intimidatie).
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Het digitale platform gaat in het tweede kwartaal van 2021 online en is vanaf dan te vinden
op Instagram. Het wordt beheerd door een actieve moderator, bij voorkeur door jongeren
en/of ervaringsdeskundigen zelf. Bij de totstandkoming van het digitale platform betrekken
we ervaringsdeskundigen en specifiek een groep jongeren die ons adviseren en zich actief
inzetten via de Maatschappelijke Diensttijd. We betrekken influencers (online rolmodellen)
om online aandacht te genereren.
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De aanpak seksuele intimidatie heeft een
eigen huisstijl met logo, zodat alles wat we
aan PR-materiaal ontwikkelen herkenbaar
is. Het logo voor het meldpunt seksuele
intimidatie Arnhem en de eerste
campagnebeelden zijn inmiddels ontwikkeld.

ONDERWERP
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"ZÓÓÓ LEKKERTJE, WAT GA JE DOEN?"

We pakken daders strafrechtelijk aan. Slachtoffers kunnen altijd aangifte doen. Afhankelijk
van de situatie wordt tot vervolging overgegaan op basis van intimidatie, belediging,
aanranding, discriminatie (zie ook hieronder: handhaving).
Het huidige kabinet heeft een wetsvoorstel in voorbereiding voor strafbaarstelling van
seksuele intimidatie als onderdeel van een bredere wetswijziging gericht op seksuele
misdrijven (Zedenwet). Op 8 maart 2021 is deze wetswijziging in consultatie gegaan. De
wetswijziging geeft ons nog meer mogelijkheden om daders van seksuele intimidatie
strafrechtelijk aan te pakken.
Verder is online seksueel geweld strafbaar. Afhankelijk van de situatie valt shame-sexting,
exposing en sextortion onder het verspreiden van kinderporno, dan wel smaad.
HANDHAVING
Daders van seksuele intimidatie pakken wij aan. Politie, handhavers, jongerenwerkers, het
sfeerteam en het personeel van openbaar vervoersorganisaties treden handhavend op. Zij
zijn aanwezig op plekken waar seksuele intimidatie vaak voorkomt, zoals het horecagebied,
bus- en treinstations, Steenstraat en omgeving en andere hotspots. Ook zijn zij er om
slachtoffers ter plekke op te vangen en zo nodig te begeleiden naar het meldpunt voor
seksuele intimidatie, hulpverlening en/of politie.
We scholen handhavers, jongerenwerkers, het sfeerteam en personeel van openbaar
vervoersorganisaties op het aanspreken van daders van seksuele intimidatie en het
opvangen van slachtoffers. Hiervoor krijgen deze professionals vanaf Q3 2021 voorlichting
van de professionals van Vizier.
Naast het aanspreken van daders en het ondersteunen van slachtoffers zetten we de
volgende handhavingsinstrumenten in:






Opnemen van aangifte, aanhouding, vervolging: seksuele intimidatie kan soms ook
belediging, stalking of discriminatie zijn of worden, waar aangifte voor gedaan kan
worden bij de politie.
Gebiedsverbod: de rechter, officier van justitie of burgemeester kan een
gebiedsverbod opleggen. Deze persoon mag dan voor een periode van 6 tot 12
weken niet in een bepaald gebied komen.
‘Stopgesprek’ met daders van seksuele intimidatie: de politie waarschuwt de dader
bij een 'stopgesprek' nadrukkelijk en verzoekt de dader te stoppen met de
intimidatie.
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STRAFBAARSTELLING
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Degenen die zich schuldig maken aan seksuele intimidatie pakken we aan. Zo roepen we
seksuele intimidatie in Arnhem een halt toe door de daders te stoppen. Daarbij steunen we
slachtoffers die met seksuele intimidatie te maken krijgen, online of op straat, zodat zij
kunnen deelnemen aan het openbare leven zoals zij dat zelf willen. Hiervoor zetten wij in op
de volgende actielijnen:
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3. SEKSUELE INTIMIDATIE BESTRIJDEN (CURATIEF EN REPRESSIEF)





Seksuele intimidatie speelt zich vaak onder de radar af. Veel slachtoffers van seksuele
intimidatie of seksueel grensoverschrijdend gedrag maken hier geen melding van. Enerzijds
omdat de drempel hoog ligt om naar de politie te gaan, anderzijds omdat de norm is
vervaagd. Slachtoffers zijn vaak overtuigd van het feit dat dit nou eenmaal bij onze huidige
maatschappij hoort. De drempel om een melding te maken van seksuele intimidatie en
grensoverschrijdend gedrag wordt daardoor nog hoger, of melden komt daardoor niet eens
bij slachtoffers op.
Inwoners of bezoekers van Arnhem kunnen vervelende ervaringen door seksuele intimidatie
of seksueel grensoverschrijdend gedrag op straat of online vanaf 1 januari 2021 melden bij
het meldpunt seksuele intimidatie. Via de site www.meldseksueleintimidatie.nl kunnen
slachtoffers direct melden wat hen is overkomen. Bellen (026-3772333) of melden via
WhatsApp (06-38335808) kan ook. Bij het meldpunt vinden slachtoffers een luisterend oor.
Wanneer een slachtoffer meer hulp nodig heeft bij bijvoorbeeld het doen van aangifte of
behoefte heeft aan een vorm van slachtofferhulp dan wordt het slachtoffer daar ook in
ondersteund. Meldingen worden zorgvuldig geregistreerd, zodat privacy gewaarborgd is. Wij
krijgen met de registratie van de meldingen door het meldpunt een beter beeld van de aard
en de omvang van dit probleem. Dat maakt een gerichtere aanpak mogelijk. Het meldpunt is
opgezet in samenwerking met ervaringsdeskundigen en wordt uitgevoerd door VizierOost.
VizierOost voert ook het Meldpunt Discriminatie en Pesten uit voor de gemeente Arnhem.
Hieronder vindt u een overzicht van hulp waar slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend
gedrag, seksuele intimidatie of seksueel geweld terecht kunnen, naast het meldpunt. Het
meldpunt verwijst door naar politie of vervolghulp als dit van toepassing is.
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MELDPUNT SEKSUELE INTIMIDATIE
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Gesprekken met de ouder(s)/ verzorger(s) van minderjarige daders: Politie voert
gesprekken met ouder(s)/ verzorger(s) van minderjarige daders.
Maatwerkoplossingen bij minderjarige daders: Halt biedt maatwerkoplossingen om
grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan.
Lokacties: we verkennen ook de mogelijkheden voor zogenaamde lokacties van
daders van seksuele intimidatie. We hebben hier in het verleden al ervaring in
opgedaan bij de aanpak van loverboys.
De aanpak van online criminaliteit heeft binnen lokale driehoek (Gemeente,
Openbaar Ministerie en Politie) hoge prioriteit. Online seksuele intimidatie is daar
een belangrijk onderdeel van. Aandachtspunt binnen de aanpak van online
criminaliteit en daarmee ook seksuele intimidatie is het vergroten van de
meldingsbereidheid, zodat ook opvolging gegeven kan worden aan deze vorm van
criminaliteit.

Website

Alarmnummer
112

Noodsituaties

112

Zedenpolitie

Geen nood, wel
sprake van
zedenmisdrijf
(slachtoffer of
getuige)

088- 9659040

www.politie.nl

Meld Misdaad
Anoniem

Misdrijf anoniem
melden (slachtoffer
of getuige)

0800-7000

www.meldmisdaadanoniem.nl

Centrum
Seksueel Geweld

Dag en nacht hulp
(juridisch, medisch of
psychisch) aan
iedereen die een
aanranding of
verkrachting heeft
meegemaakt

0800-0188

www.centrumseksueelgeweld.nl

Slachtofferhulp

Gratis hulp aan
slachtoffers van
seksueel geweld of
andere ingrijpende
gebeurtenissen

0900-0101

www.slachtofferhulp.nl

020-2615275

www.helpwanted.nl

(Emotionele hulp,
begeleiding in
strafproces of het
krijgen van een
schadevergoeding)

Helpwanted

Gratis praktische hulp
en advies bij online
seksueel geweld.
Helpwanted helpt
ook bij het
verwijderen van
online foto’s/
beelden als dat zelf
niet lukt.

ONDERWERP

Tel. nummer
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Dienst
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Organisatie

HOTSPOTS

Korenmarkt
Seksuele intimidatie is onderdeel van het convenant Veilig
Uitgaan. Het convenant Veilig Uitgaan maakt deel uit van de
aanpak 'Korenkwartier; actielijnen naar de toekomst'. Het doel is
om de Korenmarkt voor bezoekers aantrekkelijker en veiliger te
maken. Het sluit aan op de aangekondigde samenwerking met de
horeca over het alarmeringsinstrument "Ask for Angela". Ook de
landelijke campagne "benjeoké?" brengen we onder de aandacht.
Het sfeerteam krijgt een belangrijk rol als het gaat om het
aanspreken van daders en het ondersteunen van slachtoffers in
het uitgaansgebied. Daarin werken ze samen met politie,
handhaving en jongerenwerkers.
Uitbaters van horecagelegenheden worden aangesproken op hun
verantwoordelijkheid om te zorgen voor een veilig uitgaansklimaat. Wanneer binnen een
horecagelegenheid vaak seksuele intimidatie voorkomt, dan gaat de gemeente met de
uitbater in gesprek.
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Hotspots die we nu al in beeld hebben zijn de Korenmarkt, de Steenstraat en omgeving, de
stations en parken. Op basis van informatie die we krijgen vanuit het meldpunt voor seksuele
intimidatie en informatie die onze onderzoeksafdeling ophaalt met hun
monitoringsinstrumenten op het gebied van veiligheid en leefbaarheid, kunnen eventuele
nieuwe hotspots aangewezen en aangepakt worden.

Uitvoeringsplan Seksuele Intimidatie 2020-2023

De aanpak van de hotspots bevat twee elementen, namelijk het aanpassen van de fysieke
omgeving en de inzet van bijvoorbeeld politie, handhavers, sfeerteam, jongerenwerkers en
Openbaar Vervoersorganisaties op de hotspots. Wanneer een aanpassing van de fysieke
omgeving van de hotspot noodzakelijk is dan doen we dat altijd in samenwerking met de
collega’s van het fysieke domein. Bijvoorbeeld door de inzet van verlichting, groen of andere
bewezen effectieve interventies. De inzet van professionals die werken op locatie van de
hotspots is noodzakelijk om daders aan te spreken en slachtoffers te ondersteunen.
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Hotspots zijn plekken waar veel seksuele intimidatie plaatsvindt en plekken waar met name
meisjes en vrouwen zich onveilig voelen. Uit onderzoek weten we dat meisjes en vrouwen
zich onveilig voelen op bus- en treinstations, in parken of op plekken waar veel jongeren
hangen. Verder weten we dat de Korenmarkt en de Steenstraat en omgeving plekken zijn
waar veel seksuele intimidatie plaatsvindt. Voor de aanpak van de hotspots richten we ons in
eerste instantie dan ook op deze plekken.

Steenstraat en omgeving

Uit de monitor Veiligheid, Leefbaarheid en
Welzijn blijkt dat mensen zich op trein- en
busstations vaak onveilig voelen. Daarbij voelen
vrouwen zich nog vaker onveilig dan mannen
(vrouwen voelen zich hier 1,8 keer zo vaak
onveilig als mannen: 40% vs. 22%).
We gaan met de openbaar vervoersorganisaties
in gesprek om binnen het nieuwe Lokaal Veiligheidsarrangement Openbaar Vervoersgebied
Arnhem (LVA), afspraken te maken over de aanpak van Seksuele Intimidatie. Te denken valt
aan scholing en inzet van betrokken professionals zoals we dat ook met jongerenwerkers en
handhavers voor ogen hebben. Ook willen we in gesprek over het aanpassen van de
huisregels en de mogelijkheden voor het opnemen van seksuele intimidatie in de registratie
door de OV organisaties (aanranding en belediging behoort al tot de mogelijkheden). Verder
gaan we samen met de Openbaar Vervoersorganisaties kijken wat we aan de fysieke
leefomgeving rondom de trein- en busstations kunnen doen om het veiligheidsgevoel te
vergroten.
Het Lokaal Veiligheidsarrangement Openbaar Vervoergebied Arnhem (LVA) is opgericht om
de samenwerking tussen NS, Arriva, Breng/ Connexxion, Politie, Openbaar Ministerie en
gemeente Arnhem gestructureerder vorm te geven. Het doel van deze nauwere
samenwerking is om gezamenlijk tot een afgestemde inzet te komen, ter bevordering van de
objectieve en subjectieve veiligheid in het Arnhemse Openbaar Vervoer. Een nieuw LVA
wordt afgesloten voor de periode van vier jaar: 01-04-2021 t/m 31-03-2025.

ONDERWERP

Trein- en busstations

Uitvoeringsplan Seksuele Intimidatie 2020-2023

Voor de aanpak van seksuele intimidatie in de Steenstraat en omgeving is het noodzakelijk
om de samenwerking te zoeken met het programma “Schoon, Heel, Veilig”. Met de
stadsmarinier en betrokken partners organiseren we samen de inzet en aanpassingen die
nodig is om seksuele intimidatie in die omgeving aan te pakken.
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Voor de Steenstraat en omgeving is een
zogenaamde stadsmarinier aangesteld en is het
programma “Schoon, Heel, Veilig” gelanceerd. Dit
programma betreft 12 actielijnen die in 12
maanden wordt uitgerold met als doel de
Steenstraat en omgeving schoner en veiliger te
maken. Allerlei partners zijn betrokken bij dit
programma.

"LEKKER STRAK KONTJE!"

Bovenstaande databronnen gebruiken wij als sturingsinformatie voor onze aanpak,
bijvoorbeeld om tussentijds onze aanpak bij te schaven. Wij zullen de raad jaarlijks in het
eerste kwartaal informeren met een raadsinformatiebrief waarin wij een tussenstand geven
van de problematiek en cijfers van seksuele intimidatie, op basis van bovenstaande
onderzoeken en data.

ONDERWERP

1. De meldingen van het Meldpunt Seksuele Intimidatie scherp in de gaten te houden.
Waar komen deze voor, hoe laat komen deze voor en wat valt er te zeggen over de
aard van de incidenten?
2. De informatie van Onderzoek & Statistiek over het ervaren veiligheidsgevoel van
vrouwen en LHBTIQ+-ers in de openbare ruimte. Wat valt hierin op? Wat kunnen wij
hiervan leren in onze aanpak?
3. Onderzoek van een student van de Radboud Universiteit. Deze student doet in
opdracht en onder begeleiding van Vizier onderzoek naar (potentiële) daders en
interventies om seksuele intimidatie terug te dringen.

Uitvoeringsplan Seksuele Intimidatie 2020-2023

De basis voor de monitoring van onze aanpak is gevormd door het onderzoek van
Upgrade4You, waaruit bleek dat 63 procent van de vrouwen te maken heeft met seksuele
intimidatie in de publieke ruimte in Arnhem. Wij zien dit onderzoek als een nulmeting van
onze aanpak. Als dit uitvoeringsplan afloopt in 2022, voeren wij een soortgelijk onderzoek uit
om de effecten van onze aanpak Seksuele Intimidatie te kunnen meten. Dit onderzoek delen
we met de raad. Daarnaast monitoren wij in de tussenliggende tijd de problematiek constant
door:
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4. MONITORING
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5. PLANNING
"IK ZOU JOU ECHT DOEN!”

In onderstaand overzicht vindt u de planning van de activiteiten die wij in het uitvoeringsplan
hebben beschreven voor de duur van 2020-2023.
2021

2022

2023

VO scholen

VO scholen

MBO + HBO
scholen

MBO + HBO
scholen

Deskundighe
idsbevordering
professional
s

Deskundighei
dsbevordering
professionals

Beheer
platform

Beheer
platform

PREVENTIEF
Voorlichting op
scholen

VO scholen

Betrokkenheid
professionals

Bijeenkomst
professional
Deskundighei
dsbevordering
professionals

Digitaal platform

Communicatiecamp
agne

Platform
wordt
gelanceerd
Campagne is van Bewustwordi
start (Orange The ng en
World)
normstelling

Bewustwordi Bewustwordi
ng en
ng en
normstelling normstelling
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2020
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Activiteit

Meldpunt seksuele
intimidatie

Ontwikkelen
Meldpunt

Hotspots
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REPRESSIEF
Meldpunt
draait

Steenstraat
e.o.

Horeca

Horeca

Stations

Steenstraat
e.o.

Steenstraat
e.o.

Hangplekken

Stations

Stations

Bossen/
parken
Inzet door
professionals op
straat

Online veldwerk
jongerenwerkers

Handhaving
Jongerenwer
kers
Start online
veldwerk

Uitbreiding
en doorontwikkeling
online
veldwerk

Handhaving

Handhaving

Jongerenwer
kers

Jongerenwerk
ers

Doorontwikkeling
online
veldwerk

Doorontwikkeling
online
veldwerk

Jaarlijkse
raadsinformatiebr
ief met
update
cijfers
seksuele
intimidatie

Effectmeting
aanpak

OVERIG
Monitoring

Onderzoek naar
problematiek
gedeeld met de
raad

Onderzoek
student
Radboud
naar daders
Jaarlijkse
raadsinformatiebri
ef met
update cijfers
seksuele
intimidatie

Jaarlijkse
raadsinformatiebri
ef met
update cijfers
seksuele
intimidatie en
eindevaluatie
o.b.v.
effectmeting
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Meldpunt
draait
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Meldpunt
draait

"HÉ PSSST SEXY, WAAROM LOOP JE ZO SNEL?"

ONDERWERP
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Het beschikbare budget voor de Arnhemse aanpak Seksuele Intimidatie is € 85.000. Met dit
budget willen we het maximale effect bereiken: het terugdringen van seksuele intimidatie in
de openbare ruimte. Dat doen wij door slim samen te werken met onze partners in de stad
en aan te sluiten bij bestaande beleidsplannen of aanpakken (denk bijvoorbeeld aan de
Aanpak Veilig Uitgaan Korenmark, Uitvoeringsprogramma Inclusie, Aanpak Online
Criminaliteit).
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6. FINANCIËN

