
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 straat-
intimidatie onder jongeren

In preventie:

• Inzetten op preventie: wacht niet incidenten,   
  maak de straat een veilige plek voor iedereen.   
  Bijvoorbeeld door de inzet van een campagne   
  zoals Ben je Oké welke omstanders oproept op  
  elkaar te letten.
• Positieve insteek in de preventie: laat zien hoe je  
  graag wil dat mensen met elkaar omgaan op   
  straat en hoe op een goede manier te reageren   
  als je iets ziet wat niet oké lijkt. 
• Duidelijke norm neerzetten: ongewenste   
  seksuele opmerkingen en intimidatie is    
  grensoverschrijdend en niet oké. Als de ander   
  er niet op zit te wachten is het geen flirten of   
  grapje, maar is het over de grens.
• Insteken op hoe ga je op een positieve manier   
  met elkaar om: hoe houd je het leuk voor   
  iedereen op straat?
• Leg de verantwoordelijkheid niet bij het 
  slachtoffer leggen. Blijf weg van kledingadvies,   
  zelfverdediging lessen of pepperspray. Ga voor   
  het stoppen van het ongewenste gedrag.
• Stereotype normen rond gender en seksualiteit   
  uitdagen: vrouwen en meiden zijn er niet voor   
  mannen om zich aan te verlusten. Als iemand er  
  sexy uitziet geeft dat niet het recht op seksuele   
  interactie met jou.
• Meedoen met landelijke campagnes rond   
  preventie van straatintimidatie.

Bij incidenten:

• Geloven en steunen van het slachtoffer
• Indien nodig: hulp voor slachtoffer regelen
• Aanspreken van pleger. Eventueel 
  consequenties en hulp.
• Actief tegengaan van victimblaming en slut-  
  shaming bij peers, ouders of andere professionals
• Incident bespreken op school, in het buurthuis,  
  in het uitgaansleven: wat leren we hier als groep  
  van? Hoe gaan we dit in de toekomst voorkomen?
• Inzetten op preventie van straatintimidatie in 
  de toekomst
• Eventueel beleid aanpassen

Omgevingsfactoren die een
positieve bijdrage leveren:

• Duidelijke en breed gedeelde gedragsregels:   
  wensen en grenzen worden besproken en   
  consent is vanzelfsprekend
• Positieve normen rond gender en seksualiteit:   
  de focus ligt op jezelf kunnen zijn, niet op een   
  typische jongen of typische meid zijn.
• Richtlijnen over hoe adequaat te handelen 
  bij incidenten
• Collega’s die je werk steunen

Behoeften van slachtoffer in steun en hulp

• Vanuit de behoeften van het slachtoffer 
  steun bieden
• Luisteren zonder oordeel, dus niet ‘waarom 
  liep je daar dan ook alleen’
• Advies rond gedrag kan op korte termijn helpen  
  ter preventie. Maar tips over hoe je veiliger over  
  straat kan gaan moeten altijd samengaan met de     
  boodschap dat het nooit jouw schuld is. Wat je   
  ook aanhebt, waar je ook loopt en in welke staat  
  je ook bent. Het is altijd de schuld van de pleger.      
  Voor lange termijn verandering is gedrags-
  verandering bij plegers nodig.
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