
Dit spiekbriefje helpt je de succesfactoren in de 
podcast te herkennen. Dit zijn allemaal acties die 
bijdragen aan een positief resultaat, welke heb 
jij in de podcast voorbij horen komen? En heb je 
nog succesfactoren gehoord die hier ontbreken? 
Voor meer informatie over deze acties en hoe ze 
bijdragen aan positief resultaat verwijzen we naar 
de achtergrondinformatie. Acties, aanpak & 
kwaliteiten van de professional die bijdragen aan 
positief resultaat ter preventie van intimidatie in 
het uitgaansleven onder jongeren

In preventie:
(zowel in het uitgaansleven als daar buiten)

• Leer jongeren op welke manieren ze leuk   
   kunnen flirten en hoe ze hun wensen en   
   grenzen kunnen aangeven
• Spreek jongeren aan op ongewenst gedrag en   
   zorg voor een positieve insteek: laten we met   
   zijn allen zorgen dat iedereen een leuke tijd heeft
• Niet wachten op incidenten maar proactief uit-
   dragen wat op jouw locatie de gedragsregels zijn
• Duidelijke norm neerzetten: ongewenst 
   seksueel gedrag is nooit oké en als het toch   
   gebeurt grijpen we in
• Daag stereotypen die bijdragen aan slutsham-  
   ing of die de machonorm bevestigen uit
• Meedoen met landelijke campagnes rond   
   veilige uitgaan, zoals Ben je Oké

Bij incidenten:

• Geloven en steunen van het slachtoffer
• Indien nodig: hulp voor slachtoffer regelen
• Aanspreken van pleger. Eventueel consequen- 
   ties en hulp.

• Actief tegengaan van victim blaming en   
  slutshaming
• Inzetten op preventie van ongewenst seksueel  
  gedrag in de toekomst
• Eventueel beleid van organisaties aanpassen

Omgevingsfactoren die een 
positieve bijdrage leveren:

• Duidelijke gedragsregels: bezoekers weten   
   wat van hen verwacht wordt
• Een open sfeer waarbij bezoekers elkaar aan   
   durven te spreken bij (mogelijk) ongewenst   
   gedrag (bijvoorbeeld door te vragen Ben je Oké) 
• Positieve normen rond gender en seksualiteit:   
   de focus ligt op jezelf kunnen zijn en lekker uit  
   je dak kunnen gaan, ongeacht wat je aan hebt,  
   wat je op hebt of met wie je danst
• Richtlijnen over hoe adequaat te handelen 
   bij incidenten

Behoeften van slachtoffer in steun en hulp

• Vanuit de behoefte van de slachtoffer 
   steun bieden
• Luisteren zonder oordeel (geen victim 
   blaming)
• Belangrijk is ook dat slachtoffers weten waar   
   ze terecht kunnen en bij wie ze incidenten van  
   seksueel ongewenst gedrag kunnen melden. 
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